
)3 מעמוד (המשך
 חכים אליהו של כאחיו הוצגתי ),23.11.83(הזה
לח״י. איש ז״ל,

אליהו. של ו י ח ן־א ב שאני הוא הנכון
רמת־השרון חכים, שימעון

• • •
לשעבר הנשיא את להזסין

 (תשקיף הזה בוזעולם הידיעה
 אוחנה שמואל ני סיפרה )7.12.83
 אלמוניים פעילים שני - גלב וסעדיה

 מסה הקימו - העבודה מיפלגת של
 נבון יצחק של בחירתו למען שיפעל
העבודה. מיפלגת בראש

 וכיצד זו ידיעה שאבתם מניין לי ברור לא
 סעדיה כפר־בלום, קיבוץ חבר של שמו השתרבב

 תומך וכיום רבין יצחק בח״ב תמך אשר גלב,
 לחבר־הכנסת ומתנגד נבון יצחק לשעבר בנשיא

 בח״ב סייג ללא תומך שאני בעוד פרס שימעון
פרס. שימעון
 הקורא בגליל, מסע־החתמות שניהלתי נכון

 יצחק מר לשעבר, הנשיא את להזמין פרס לח״ב
 מתוך העבודה, מיפלגת להנהגת להצטרף נבון,

 וכי מיפלגת־העבודה לו זקוקה כיום כי ההכרה
 רבין בן המתח להפגת רבות לתרום יכול נבון

 המערך את להוביל פרס לח׳׳ב לסייע ובכך ופרס.
לשילטון.

קרית־שמונה אוחנה, שמואל
• • •

אש(ת)1בזי פר(ת)1ס
קורא. מחפשים ספרים חמישה

מגיעים שאינם רומנים חמישה כתבתי

קלר־קריץ קורא
רומנים חמישה

 את אשלח מתייחסים. לא המבקרים גם לקוראים.
דמי־המישלוח. לכיסוי שיתרום למי הספרים

,39489 ת״ד קלר, ריקי
61 390 תל־אביב

 חוקר של שם־העט הוא קלר ריקי 0
 נייד של נסר קריץ. ראזבן ד־ר הספרות

 והמליץ שלו הרומנים את שיבח 1:4.8.83(
עליהם.

המשומש בעלך את החליפי
שמני״הסיבה. את תשבחי אל וגם

 הרעיון את שהגה לקופירייטר הכבוד כל
 קח — לחורף אשתך את *וזבן הפירסומי:

 באילת!׳ לנופש אותה
 לה: ולהציע לאשתו לנוד אלא לי נותר לא

 אילת? עד הדרך כל לסבול לך למה
 את ואם בחרש! המשומש בעלך את החליפי

 פירסומאי יהיה החדש הבעל שגם רוצה
 שמן לו להחליף הקפידי הקורע כמו מוצלח

מילה. 5000 כל

חיפה דיץ, אוסנת

האחרונים פומפיאה ימי
שפירא. בחתונת לאומית אחדות

התמים, הישראלי לציבור חשוב שרות עשיתם

מכתבים
 כיצד )30.11.83 הזה (העולם שפירסמתם בכך

 מנקרת־ בהילולה השתתפה המדינה צמרת
 היטב שאורגנה בהילטון, שנערכה העיניים
 שפירא, אברהם ח״ב הקואליציה, יו״ר על־ידי

בתו. חתונת לרגל
 וועדי־ הסתדרויות כאשר התרחש זה כל

 חשבון על תשלום־המיקדמה על נאבקים עובדים
 כלשהו מוצר קניית וכאשר תוספת־היוקר,

 זהירות ונקיטת עיניים שבע פקיחת מחייבת
ביום! פעמיים משתנים המחירים שהרי קפדנית,
 בלישכת בהרצאה אמר שפירא אברהם אותו
 חמור, כה הוא ״שהמצב ישראל־אמריקה, המיסחר

 המשותף האירופי השוק מן לבקש הכרח כי עד
 נטיל שבה לפחות, שנה חצי של תקופת־חסד

 את להפסיק וחובה היבוא, על חמורות הגבלות
לחוץ־לארץ." הנסיעות

 כל השתתפו שלו בהילולה כי מסתבר,
לאומית, אחדות כאן היתה הזו ומהבחינה הסיעות,

 בן־שחר קורא
אחדות־לאומית

 פומפיאה ימי את מזכירה לאחור שבמבט
האחרונים...

בן־שחר, משה
גבעתיים לעם, סניף ירר

• • •

לחיות מגיע דחיות גם
 לפגוע עלול נגעל״חיים המזלזל נהג
בבני״אדם. גם
 יום היה לירושלים. מתל־אביב השבוע נסעתי

 בארץ, נדירה שאינה תופעה, אבל שמש, של
 לירושלים מתל״אביב הדרך כל פניה. את העיבה
 לפחות שם היו בעלי־חיים. בפיגרי זרועה היתה

אחת. וכיבשה כלבים שני חתולים, ארבעה
 מתריסר יותר כבר הארץ בכבישי נוהגת אני
 לא ומעולם לעיר מחוץ הרבה נוסעת שנים,

 עושים אחרים נהגים מדוע בבעל־חיים. פגעתי
זאת?

ירושלים לוי, אורנה

• • •

הילדים רוצחי
 ולכל לילדים מסוננים הארץ כבישי

חי. דבר
 האחרון באוטובוס לנסוע נוהגת אני פעם לא

 מחדש נדהמת אני פעם ובכל מרכזית, לתחנה
 שואלים הביניים חטיבת בגיל ילדים מהתופעה:

 אוטובוס עוד ״יש אם והנוסעים, הנהג את
וכר. ללוד״ אוטובוס עוד ״יש לפתח־תיקווה,״

 אוטובוסים כבר אין חצות שאחרי ברור
מתל־אביב! היוצאים

 את ממשיכים ברירה, באין הנפחדים, הילדים
 מיקרה לאיזה בתיקווה המרכזית, לתחנה דרכם

 ברור לא או רחמן מונית נהג טרמפ, — מוצלח
 מציעה עצמי את מוצאת אני כאלה במיקרים מה.
 — במונית הביתה להגיע שיוכלו כדי כסף, לה£

ובשלום.
 אינכם מדוע ההורים: כל את שואלת אני
 בכיס, כסף תמיד יהיה שלילדיכם דואגים

 בלתי־ בשעה לבית מחוץ שייקלעו למיקרה
מקובלת?

תל״אביב כהן, פנינה

מאיר פלקאט פירסמו הנעדרים מישפחות

 זו בחיפושים. לעזור לציבור הקורא עיניים,
 ועד מדוע הוא, מובן שלא מה מובנת. יוזמה

 את גם לפרסם התפתה מישפחות־הנעדרים
כלל? נעדר שלא אלג׳ים, צחי של תמונתו
 ונקבר בקישון טבע וחצי 13ה־ בן צחי

 לא רדופת־הצער אמו שנה. לפני בקריית־אתא
 שבנה טענה ולכן מותו, עם להשלים מוכנה היתה
 הנער גופת נפתח, הקבר אחר. נקבר ותחתיו נחטף
 סגרה והמישטרה מישפטית לרפואה במכון זוהתה

 מבהיל מישפחות־הנעדרים ועד מדוע התיק. את
הציבור? את לצורך שלא

חיפה נובומייסקי, משה

 .11 בנות ילדות שתי נרצחו אחד בשבוע
 פצצה שהניח רוצח בידי בירושלים, נרצה האחת

 בידי בשכם, נרצחה השנייה ונמלט. באוטובוס
 האחת ונמלט. נוסעת ממכונית כדור שירה רוצח
פלסטינית. ילדה — השנייה ישראלית, ילדה היא

 בירושלים הישראלית הילדה נרצחה כאשר
 הבטיח ראש־הממשלה הארץ. כל וגעשה רעשה

 פירסמה הממשלה מעונש. ינקו לא הרוצחים כי
 מרצחים מידי ״נפלה נכתב: שבה מודעת־אבל,
 עמו — הפלסטיני העם בקרב וגם בני־עוולה״,

 מישקל ובעלי חשובים אישים קמו — הרוצח של
הרצח. את לגנות

♦:*

אלג׳ים שטבע נער
אם צער

 לב שם לא בשכם, הפלסטינית הילדה רצח אל
נפש״. יפי ״שמאלנים כמה מלבד איש

 רשימת אל ספק, 'ללא יצטרף, זה מיקרה
 לפענח", מצליחה ״אינה שהמישטרה הפשעים

 הטבח בראשי־הערים, ההתנקשות דוגמת
 אמיל ורצח בחברון, האיסלאמית במיכללה

. גרינצווייג.
תל־אביב בקר, דליה

• • •

לענת עצות
 לנית״המעצר כשהגיע עכשיו, רק

 את לקרוא הקורא התפנה כרמלה,
 צחור, עגת נערת״ליב׳י של סיפורה

 מלכת״היופי בתחרות שנכשלה
 פונה הוא ).4.5.83 הזה', (״העולם

אליה:
החמודה, ענת

 את מכיר אני לגבייך. שגו השופטים לדעתי,
באמת שופטים. עם עניין היה לי גם כי הרגשתך,

 דולו 1000 הפסדתי אפילו קשות. שהתאכזבתי
שתזכי. בטוח הייתי כי בהימור,

 קשריו וגם מזל צריך בחיים יודעת, את
 א לבכות לא לר מציע אני אבל מאחרי־הקלעים.

 קדימו להסתכל אלא שהיה, מה על לכעוס
לעתיד.

צחור דוגמנית
שופטים־ עם עניין היה לי ״גם

 > לכן שלו, בשטח שווה את מה יודעת את
אותך. לאכזב אדמות עלי לאיש תתני

רמל בית־המעצר נחום, עמוס

• • •

מהפייסנזת להתרחק
האיים. מילחמת של פירותיה

 מילחמת־פוקלנ תקופת וחצי, שנה לפני
 - הליברלי השמאל כל של רחבה חזית נתגבשה

 1בריטי תגובה נגד — ברעם חיים ועד בן מטוני
 בחונ נומק הדבר הארגנטינית. לפלישה צבאית
 4למ צבאי פיתרון וכל המילחמה, של תוחלת

 לאו״ לפנות היתה האלטרנטיבה ״חסר־פיתרון״.
 די; חסידי צדקו האם וכיו״ב. משא־ומתן לנהל

זו?
 ממש? בארגנטינה הוקמה אלה בימים
 פאשיסטיו דיקטטורה שנות שבע אחרי אזרחית,

 מפל אילולא זו. מאה שידעה מהמרושעות
 נ היה לא במילחמת־פוקלנד, הארגנטיני הצבא
 מילחב ללא ניצחון כן, על יתר למהפך. סיכוי

 סימבולי משמעות בעל היה האיים וכיבוש
 ה: של שילטונה את מבצר והיה עמוקה,
רבות. לשנים הצבאית

 הבעי׳ את פתרה שלא אף פוקלנד, מילחמת
 משילט הארגנטיני העם את הצילה המיידית,

 ממחנו צעירים אלפי ממוות הצילה עריץ,
 מסלו על לעלות למדינה סיכוי ונתנה השמאל

חדש.
 להתרו הליברלי השמאל על הלקח? מה

 א? ),3<ןס03$€1זז0סמ הפייסנות ממגמת
 ומשדר עצמו השמאל של באינטרסים פוגעת

 המאוס המישטרים של מטרותיהם את בעקיפין
תקופתנו. של ביותר

חול פלדמן, צבי(ריקרדו)

 : מתפרסמים קוראים מיבתבי
 מתוכנם המתחייבים בקיצורים
 תיגתן עדיפות מקום. ומשיקולי

 מודפסים קצרים, למיכתכים
 אליהם שצורפה במכונת-כתיבת

 מיכתגים הבותב. תמונת
 אין יפורסמו. לא געילתדשם

 המיכתבים את מחזירה המערכת
בה. שנתקבלו

4


