
 שנשמור העיקר
הגקיון על

המחפ תל־אביגייס
 מוצאים כתובת שים

ותוכ דינרי-הטפה
מוסר. חות

 לתל־אביב מזמן לא שנקלע תייר
 כשחיפש ביותר. מוזרה תופעה גילה

 שבניגוד לו, התברר מסויימת כתובת
 בתל־אביב יש בעולם, אחרות לערים

 אותו את הנושאים רחובות וכמה כמה
בדיוק. השם

 אותי שאל הוא שמור,״ זה ״מי
 שמו שעל האיש זה ״מי בסקרנות,

 באותה רחובות הרבה כל־כך קראו
מדבר. הוא מה על ידעתי לא העיר?״
 הרחובות לפינת אותי שהוביל עד

 אח לי והראה ופרישמן, בן־יהודה
 שם המתנוססים המוארים השלטים

 נקייה״ עירך .שמור לתיפארת:
 לבן־יהודה. הפונה השלט על נרשם

 על גם נרשם נקייה״ עירך .שמור
לפרישמן. הפונה השלט
הירקון ברחוב גם שם. רק ולא

רחוב בקוץ היגייניים הדרכה שילטי
הלילה בחשכת גפרורים

 פינת פרישמן ברחוב גם גורדון, פינת
ועוד. ועוד — הירקון

 כשהעיירה שנים, כמה לפני פעם.
 מוארים שלטים להציב התחילה

 שמחתי. — הרחוב שם את הנושאים
 סוף־סוף יהיה אפשר בלילה גם הנה.

כתובת. למצוא

 שם את לקרוא כשברצונך היום,
 עליך רבים במיקרים בלילה, הרחוב
 לרמוס בית. של חצר לתור לדלג
 פח על לטפס רכים, שתילים כמה
 גפרור. ולהדליק ליפול נוטה זבל

 נקייה. עירי על שאשמור העיקר
תל־אביב לימד״ אביבה

 נער ואישה, איש כולנו, נזכור
ממנו. איננו, לעולם: לבטא ונערה,

 ירושלים סיוון, ראובן ד״ר
 הקורא, של ס הקוד במיבתבו •

 נפלה בספטמבר, 20בי שפורסם
 אדון של האחרון הבית שגיאה.

 .בידו בפסוק: במובן, מתחיל, עולס
 ואעירה...״ אישן בעת / רוחי אפקיד

שנדפס. בפי ולא

 איזון־העדות את שעירערה ישראל,
 אפקטיביים באמצעים לנקוט בשוף,
ההידרדרות. למניעת יותר,

שגרירויות ליד דהפגין
אש היש - נהרי-שוף דם

קילקטיבייסו מים
 הימין מן דמגוגים החלו לאחרונה

 מחנה־השלום, של הכפשה במסע
 ודם דם בין מפלה זה שמחנה בטענה

 של ממעשי־טבח מתעלם או ומצדיק
 הנסיגה בעיקבות והנוצרים, הדרוזים

 מחנה• על חובה לדעתי, מהרי-שוף.
 אשר ברורה, עמדה לנקוט השלום
הבאים: בעקרונות תתבטא

 באוכ־ מעשי־טבח מגנים אנו • -
 מכל שבויים, רצח וכן אזרחית, לוסיה

שהוא. צד
 מוגדרת בעמדה נוקטים איננו •
 ו״זכאים קולקטיביים״ ״אשמים לגבי

 סופית משיתבררו קולקטיביים״.
 היקף את לקבוע נוכל האבירות, מימדי

מאחר מהצדדים. אחד כל של אשמתו
 הדרוזים של ידם האחרון שבמאבק -

לא כלל ונוצרים העליונה על היתה

אטינגר שדר
נהנו הידידים אפילו

 ליד להפגין מחגה־השלום על
 בכוח המיוצגות המדינות שגרירויות

 המשימה קיום למען הרב־לאומי,
על לשמור — לביירות באו שלשמה

ב״דבר״) גם צייטונג״(פורסם ב״זידדויטשה קריקטורה
שהתערער העדות איזון

 העדה על דרוזיים, כפרים כבשו
 שלא להוכיח החובה מוטלת הדרוזית

אנושיים. בלתי אמצעים ננקטו
 יכולה איננה ישראל ממשלת •

 הנסיגה מתוצאות ידיה את לנקות
 לא הנחפזת שהנסיגה ייתכן מהרי־שוף.

ממשלת על היה וחובה במקומה, היתה

מפשע. חפים אזרחים חיי
פתח־תיקוו! שטיינר, אלי

ספרותית איפה
עורכי של הקריטריון מהו

הספרותיות! התוכניות
 .קול של הספרותיות בתוכניות

 ו׳ ביום לספרות״ רדיו ישראל״(״מוסף
 אחרי בשבת ספרים" ו״סקירת 6 בשעה

 (״מילים צה־ל וגלי )1 השעה חדשות
 קיים כיוון״) ו״קריאת מצב״ מצלמות

 סיפרי רק כמעט נסקרים משווע: עוול
 עובד, עם כמו גדולות, ספרים הוצאות

 הקיבוץ ביאליק, מוסד דביר,
פועלים. ספרית המאוחד,

 עורכי של שהקריטריון נראה
 שם הוא לדבר ספר איזה על התוכניות
 אז מיוחסת היא ההוצאה אם ההוצאה.

 הספר אם אבל המחסום. את עבר הספר
 קטנה, לא־מיוחסת, בהוצאה יצא

 אור ראה הוא אם לומר ושלא צנועה,
 וחלילה 6ח אז — המחבר בהוצאת
לשתיקה. נדון הוא אז בו. שידובר
 יש גינוי. לכל ראוי כזה יחס והרי

 לתוכנו, אובייקטיבית: לספר להתייחס
 ראה שבה ההוצאה לשם ולא ללשונו,

אור.
תל־אביב שני, יצחק

לגנאי צד״ש
 אטינגר ועמוס גאון יהורם
 בעיני חן מאוד מצאו

במ הביקורת הקוראה.
כל-כך. לא - ״שידור" דור

 ״מומחה״ בדיוק מיהו יודעת אינני
 צל״ש לענייני העתון של הביקורת

 כן שאני מה שידור. במדור וצל״ג
 פעם מדי אותו מרגיז שהוא זה יודעת

שלו. הביקורת בסיגנון
 לעמוס שהתייחסה האחרונה, בפעם

 שכאלה, בחיים גאון וליהורם אטינגר
 מעריצה אינני מכעס. רתחתי ממש

 אני אבל ,גאון, יהורם של נלהבת
 וכזמר כאדם אותו מכבדת בהחלט

אני). רק שלא הוכיחה (והתוכנית
 התבטא שבהן הבוטות המלים

 ״גרנדיוזיות כגון שלכם, המבקר
 והתעללות,״ ״חוצפה מגוחכת,״
 של הפרטית דעתו את אולי משקפות
 חבריי בין שערכתי במישאל המבקר.
 מאוד. עד נהנו שכולם הסתבר. וידידיי

 אבל חוזר, למישדר מקום שאין יתכן
שכזה. בוטה לסיגנון מקום אין בהחלט

אשדוד זוהר, מלכה

הקוואיס לידיעת
 מתפרסמים קוראים מיכתבי
 מתוכנם המתחייבים בקיצורים
 תינתן עדיפות מקום. ומשיקולי

 ב־ מודפסים קצרים, למיכתבים
 אליהם שצורפה מכונת-בתיבה,

 בעי־ מיבתביס הכותב. תמונת
ה אין יפורסמו. לא לום־שם
 המיכתבים את מחזירה מערבת

בה. שנתקבלו

 חופים שיים ימי 10 י
 היפים המקומות לכל

$ 390מ־ החל |
 (דוברובניק)קורפו|יגוסלביה ונציה

 וקפריסין(לימסול) אתונה,רודוס
3.11,24.10,14.10 הפלגות: מועדי

 אישי־ ביבוא •רכב
רכב ליבא הנכונה הדרך
 לאירופה טיסה המשלבת תוכנית
לחיפה מונציה הרכב עם והפלגה

 שבועיות •הפלגות
השנה כל ורכב לנוסעים

ואצל הנסיעות משרדי בכל פרטים

בע״מסז״סכלדסן י.כספ,
 674444 טל. ,76 העצמאות חיפה,דרך

 |655749,664902 ,טל.1 יהודה בן ת״א,רחי
< 2473ו 5,244266 טל. ,4 ינאי ירושלים,רח׳

 כסף מנש על
זהב! תקבלו

לויאן דוד אצל
תי־א. 274 בדיזנגוף

 ולהתאמת בבחירה שלך האישי היועץ
ולתעשיה. לבית חשמל מוצרי

123$
 ווידאו-טייפים טלויזיות

 ,1.7.1-ו מניו,גרץ,שרפ
תחרות. ללא ובתשלומים במחירים

 מציעים אנו כן כמו
 ״קווסטרוקטה״,ו״קיכג״, כלים מדיחי

 כביסה,תנורים,מקררים מכונות
סטריאו. ומערכות

׳>׳ו0ז>ו/לנ/ק/!!׳־6£
!!(11017)1 * *1־/ ז

 ליעוץ חברה בע״מ, גון אור אלקטרו
 ולתעשיה. לבית חשמל מוצרי ושווק יבוא
242008 טלפון: תל־אביב. 274 דיזנגוף רחוב

ן ת י י א מ 1ע
!ים7מזי הדברת

ס ״ מ
 תיקנים ?הדברת מוסחים
מי (ג׳וקים),  חרקי עץ, תו

ובגדים. מפריס
2272 ת.ד. .18 מודיעין דוו דמת-גן.

: עסק יד הסי רפוי 790114-5-6טל.
מירח ורפוס! בריאותך על •

2406 הזה העולם


