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 מושבנו: שם מופיע זו בכתבה
 לתוכן בהקשר בית־חרות, מושב

 בכתבה. הנדון העניינים
הא־ הוכן בין אין לידיעתכם,

ם טעות ל ש זגודלןוו ל
בירדן? כבר אנחנו האם

 בצעון ״הארץ״ סופר
ק״ם5 צה׳׳ל של מוצב לעבר מז '

ה *:גזרה אלוז קאכלד לכפר רחית
בצה אתמול נורו בלבנון מזרחית

חיי קל. מנשק אש צרורות שני ריי!
 מקור לשיתוק אש השיבו צה״ל לי•

נפגעים. היו לא הירי.
 ע״י הנראה ככל נורתה האש

 ב* הסורי המתחם מאזור מחבלים
ב רואים כצה״ל יעקב, אל סולטן
כ שבאה יחידה. תקרית זה אירוע

המח עצבנות בעיקבות הנראה כל
השסקת קו שי השני מהעבר בלים

 21.1.1983 ״הארץ״

רנזת־גן מזרחי, אלי

 ולא מושבנו ובין זו בכתבה מור
כלום.

 המשק, מרכז ויננרד, אייה
חרות בית מושב

ט מבאות הבר ח־ ע צ״נ
:מגיב זוסמנוביץ

 בש־ המאמר פרסום בעיקבות
 תחת )2364 הזה (העולם בועונכם
 רואה במחתרת״, ״הפלה הכותרת

 תשומת- להסב לעצמי חובה אני
רצו זו שכתבה לעובדה ליבכם

 אי-אמי- אי־דיוקים, של שורה פה
 זה ולעניין — חבל !ודיברי תות
בקפידה. מילותי בורר הנני

דב הצגת משום בכתבה יש
דו הטלת כלל, אירעו שלא רים

 ובמוסר הפיקצועיים בכישוריי פי
 בסיס כל ללא וזאת שלי, האישי

הצדקה. או
הה- מתיימרת שאליה החולה

זופמנוכיץ קורא
״אי־דיוקים״

ל באה להתייחם, האמורה תבה
ש בדיקות, עריכת לשם מרפאתי

 וצינעת־ רפואית סודיות מפאת
 אופיין, מלפרט מנוע הנני הפרט

 דופי, ללא בוצעו אלה ובדיקות
 המקובלות בשיטות שימוש תוך

ל דאגה ומתוך בעולם־הרפואה,
בריאותה.
זוסמנוביץ, גרשץ ד״ר

תל־אביב

ח״נוכ״ם הימורים
 מיפעל לסירות הצופים

הפיס.
 מפעולתו בני חזר שבוע לפני

 בידו והביא מקומי, בשבט־צופים
 של הארצית מהמזכירות מיכתב

הח הורי אל הצופים הסתדרות
ניכים.

המז כי לנו, מודיעים במיכתב
 שיתוף־פעולה להסכם הגיעה כירות

 מיפעל־ההימורים מפעל־הפיס. עם
 את לשפר לתנועודהנוער יעזור

 והמזכירות שלה, טחנות־הקיץ
להצ חצופים הורי את תשכנע

 נזיפעל של מנויים לתוכנית טרף
בנקאית. פקודת־קבע דרך הפיס,

שא כמת מעלה במיכתב עיץ
 זה האם למשל: מעניינות. לות

 החניכים הורי את לעודד חינוכי
אח שאלה במישתקי־מזל? ■להמר
 הפיס מיפעל של עזרה האם רת:

וטי־ מתנ״סים בתי־ספר, בהקמת

ת פ ש ש י ו ו ה
 והטלוויזיה הוואדיו שדווי
 מהאלף־בית להוציא החליטו

 שד ויש, האות את הישוואלי
מיותוות. להם נמצאה

וכטל קוראה
אנגלית מוטב

ש את יוציאו מתי מעניין
האותיות. איו

 לאותם להם, מוטב ואולי
 לשפה ישיו שיעברו שדווים,

 את לנו יחסכו ובכך האנגלית,
להם. להקשיב המאמץ

(פרוד) פווד וכטל, חנה

 מהנהנים בקשר, גוררת פות־זזלב
ז כרטיסי־הגרלה לחבוש

חיפה הכרוני, יורם

קו חיילי שון ה הרא
הטל־ לגיבורי כבוד קצת

ווייח.
מש אתם ארוכה תקופה במשך

בטל עובדים אותם את מיצים
 ולהילחם להישאר שבחרו וויזיה

 ולא טובה טלוויזיה בעד מבפנים
זרים. בשדות ולרעות לצאת

ב כשבתבתם לשיא הגיע הדבר
 ״החבר׳ה השבועי הטלוויזיה מדור
 לא־יוצל־ של וקומץ הביתה, הלכו

 המחנה״.״ על לשמור נשאר חים
 לא שנשאר, הקומץ — לידיעתכם

נו מאבק מנהל רובו, אבל כולו
טו טלוויזיה על לשמור כדי אש
 ו״סערים״ ב״לפידים״ ונלחם בה

למיניהם.
 המערכה את שעזבו אלה כל

חופ בשנת נמצאים כולם (אגב:
 היה לא כנראה תשלום. ללא שה

 הם ממש), להתפטר אומץ להם
 המיל- מן שברחו עריקים פשוט

 ויחזרו חופש־העיתונות על חמה
 הליכוד ששילטון אחרי לטלוויזיה

בימינו). במהרה — (נקווה יפול
ש לי, לספר תבואו אל לכן,
 בלתי־יוצל־ הם הטלוויזיה עובדי

)24 בעמוד (המשך
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