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מכחכים
 )24 מעמוד (המשך

 דורש ״נאה בבחינת מוחשי, ביטוי
מקיים.״ ונאה

 לעובדי-ה- אצבעות מחזיק אני
 למנוע חדל בכוחם המנסים דפוס,

 — העיתון של ״מחתרתית״ הדפסה
 לכל ומופת אות הצלחתם ותהיה
חצוף. מעביד

רמת־גו תדהר, אברהם

3*0 3
תלמידים, לפני בהופעת

 ש- תעבאי הצנזור שיפר
 לשיחות מקשיבים פקודיו

 כתבי־תחוץ של הטלפון
 משבשים ואף בישראל

אותן.
 להשמיע נוהגים בטח הצנזורים

 שהכתב פעם בכל ארוך, פיפם
 לו שהדליף השר שם את אומר
אחרת. או זו סודית ידיעה

ירושלים נעש, משה

 - ב־רד־־ההערכת ח*״זו

ת חן1״ ,ת ד !,וזיווה א
 בתי תלמידי של טיול ״כל

 בהוראות מלווה הספר
קפד וביטחוניות בטיחות

 (מישרד־החי- ביותר.״ ניות
 ב־ ״טיולים נוך־והתרבות,

 ירושלים, מערכת־החינוך״,
תשל״ח).

 על הידיעה התפרסמה לאחרונה
 זאב פרופסור בליווי תלמידים טיול

כמד לעצמו, הירשה הוא וילנאי.
 גדר־המער־ את לחצות הטיול, ריך
 נשאלות קבוצת־התלמידים. עם כת

חמורות: שאלות כמד. כאן
הו הביטחוני באישור האם •
 כן, אם ואושר? כזה אירוע פיע

ב יישא מי לאו, אם ? מי על-ידי
? אחריות

 כי הודיע מישרד־ז!חינוך •
יתי בחומרה זה מעשר. רואה הוא
 למס־ מעבר נעשה מה אך רה.

 את פסל הוא האם זה? שפתיים
 מלהמשיך וילנאי זאב הפרופסור

ז במלאכודההדרכה
אי ללא הגבול מעבר ממתי •
 ? מעשה־אומץ בבחינת הוא שור
חו פחדנות, מעשה כאן יש שמא

 רגשי- התגרות, משווע, אחריות סר
ש פוליטית, ושטיפת־מוח עליונות

למטייליוז וילנאי עורך אותה
ד היו ירדניים חיילים אילו •  פ

שבי ההוראות פי על באש, תחים
מחזי ש״היינו העובדה האם דיהם,

 — וילנאי כדיברי — באש״ רים
והפצו ההרוגים על מכפרת היתד.

התלמידים? מקרב עים
להיש ישראל פרם חתן על גם

 החלים והחוקים, התקנות לכל מע
 השורה. מן טיולים מדריך כל על

 העובדות, את מכחיש אינו וילנאי
 לדין מהעמדתו מיפלט אץ ולכן

ש חמורה, עבירה עבר הוא —
 בשפיכות- להסתיים עלולה היחד.
דמים.

, דן ב ס תל־אביב י

בחירזת בגורם !ה114בלז
 לתפקיד המועמד הח״כ

מב תל-אביב עיריית ראש
זולה. התנצחות למנוע קש

 פ־ימ בחרזד״בי שהתפרסם, כפי
 תל- עיריית לראשות כמועמד לגתי

 ורב נכבד תפקיד זהו אביב־יפו.
 לניהולה האחריות שכן חשיבות,

 תל- כמו מטרופוליטנית עיר של
 גם אולם וכבדה. גדולה היא אביב
 למערכת היינו התפקיד, אל לדרך

ו קונסטיטוציוני תפקיד הבחירות,
 של אחריות: ורב חשוב חינוכי
 העיר של בעיותיה וליבון בירור
ל לפיתרונן האלטרנטיבות והצגת

הבוחרים. ציבור פני
וה בירור ליבון, של זה, נושא

 מסודר, באורח להעשות יכול צגה,
גם יכול והוא — ומחכים תרבותי
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 חאג׳־יחיא אל ע׳סאן הקורא של איור
סובול יהושע של לבדיחה

 ובלתי־ זולה להתנצחות להפוך
מכובדת.

הדמוקר העימות האם השאלה,
תרבו צורה ילבש אמנם הזה טי

 באמצעי- רבה במידה תלויה תית,
יא אם :בשאלה היינו התיקשורת,

 בצורה להציג למתמודדים פשרו
 עמדותיהם, את ונאותה מסודרת

חשי את הציבור לפני ידגישו אם
 הרצינות ואת הבירור של בותו
 ולתוכניו־ לאישיותם לייחס שיש

 אחד שכן — המתמודדים של תיהם
 בעתיד שיעצב והוא ייבחר, מהם

הרבים. של רווחתם ואת חייהם אח
לפ לנכון מוצא הנני כך משום

 הזה העולם מערכת חברי אל נות
 מערכת־הבחירות, החלה בטרם עוד

המוצעת. בדרך לנהוג בבקשה
 ומנצל מראש לכם מודה אני

עו לכל לאחל כדי זאת הזדמנות
 שמח. חרות חג השבועון בדי
ירושלים הבניסת, כן־־מאיר, דב

 להיות רוצה שיף חיים הקבלן גם
תל־אביב. עיריית ראש

 בילבולי-מוח עוד לא לא? למה
מטופ בנייה אחוזי ביורוקרטיים,

 את החושפות תקנות־עזר שים,
 יש מעתה הפיח. מוכי העיר שמי

 להצביע שכדאי מועמד לכולנו
ה פני ישונו ייבחר, אם עבורו.

ו בקרקע שרגליהם מיגדלים : גיר
ה מראה את יכסו בשמיים ראשם

 ילבלבו אדירים מלונות ערפיח,
 קמל, גן־שעשועים כל של בליבו

 תכוסה חשופה אדמה פיסת כל
 תיבות בראשי המרוצף באספלט,

ערייתנו. ראש של שמו
 עוסקים, אנו עיריות בראשי ואם
לרא שרון אריק את להציע כדאי
ל רפול ואת ביירות עיריית שות

? לא למה שכם. עיריית ראשות
תל־אביב ארד, שרה
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סל ונחש ?•קדו וו
 מבונת-כתיבת — למכירה

חשמלית.
ו מקשים עם אולימפי!/ דגם:
 מצויין. במצב רחבה. מרכבה
שקל. 15,000 מחיר:

וכן־מאיר להם מועמדים
תרבותי עימות

 עבור שנקבל הכסף סכום את
 עורך ע״ש לקרן נעביר המכונה

 ב־ שנפל טורסטץ, דייוויד הדין
הלבנון. מילחמת

 :לטלפונים להתקשר נא
.03־951149 או 03־239480

, לי ן י ט ס ר תל־אביב טו

לידיוות
הקוראים

 סיב־ השולחים קוראים
 לנסח מתבקשים תביס
 אד לכתוב בקברה, אותם

ב במבונתי־פתיבח תם
 האחד *ידו ועל בסול רווח

 עריסות הנייד. של כלבו־
 תמונות למברסים תינתן

למיכתביחם•
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