
מכוזבים
)3 מעמוד (המשך

 את לקנות מתקשה אני לצערי, רחמים. חסרי
ממנו. המתבקשת הסימטריה על הטיעון

 במתנחל לווראי קרוב המדובר שכם בפרשת
ב חמום־מוח י ג ה  זריקת־אבנים. על ביריות ש

 ברורה, תוכנית ומתוך תחילה בכוונה ירה לא הוא
 או כהנא הרב של אירגונו לא גם — אירגון ושום

 רשמית אחריות עצמו על לקח לא ט־נ־ט
למעשה.

 יזום במעשה המדובר ירושלים בפרשת
 מטרתו שכל פרובוקציה, מעשי ללא ומתוכנן,

 בקרב מבוקר לא הרג של למכסימום לגרום
 אותו (כן, בטריפולי אש״ף אזרחית. אוכלוסיה

 תפריע לא שישראל דורשים שאתם אש״ף
 למעשה. האחריות את עצמו על נטל לפנותו),

 פרח. עורבא היא הסימטריה טענת כל משמע,
פתח־תיקווה שטיגליץ, ענת

 11ה־ בת אלבחש עדנאן עיאשה הילדה רוצחי
יהודים, מתנחלים היו העדויות שלפי משכם,

 פלדמן קורא
בקיריית־ארבע עוצר אין

 לאשליות להיתפס לנו אל נתפסו. לא עדיין
 בראשי המתנקשים נתפסו האם ייתפסו שבמהרה

 רוצחו נתפס האם שנים? כמה לפני בגדה הערים
 ארוכה הרשימה ועוד דל? גרינצווייג אמיל של

(לצערי).
יהודים, מתנחלים על־ידי ערבי ילד כשנרצח

 אין חשודים, אין — פלא זה ראו על־ידס, מוכה או
 בקריית־ עוצר אין המתנחלים, בקרב מעצרים

בעימגואל. או באריאל או ארבע
והסתאבותנו. הזדהמותנו לי כואבת

אשקלון פלדמן, אילן

צוענים בירכת
החדשה: האזרחית לשנה

כצעד זכויות־האדם, והגשמת שמח חג־מולר

 של העליון המוסד הזא זה ועד •
 ״סיגטי לעצמם הקוראים בגרמניה, הצוענים

 ההודיים השבטים שני שם על ורומה״
 הברכה .עמם אבות לדעתם, שהיו, העתיקים,

שבה אורי של רשימה בעיקבות באה רי  אבנ
על-ידי הצוענים רדיפת את תיאר

 כה בר ה ת־ י י גלו על בגרמניה. השילטונות
 בגרמניה הצוענים גירוש של ציור מודפס
תמונה). (ראה 1884 בשנת

הקלוש המסווה
שמיר. מאיר של פיטוריו על
 בהחלטת רואה תקין למינהל האגודה

 מר את לפטר 1983 בדצמבר 18מ־ הממשלה
 ישראל, מקרקעי מינהל מנכ״ל שמיר, מאיר

פסול. מעשה לכר, שניתנו ובנימוקים
 צעד לראות יש הממשלה של זו בהחלטתה

 הממשלתי, בשרות פוליטיזציה החדרת של נוסף
 בין אמון ״ליחסי דאגה של הקלוש במסוה וזאת

ועובדו.״ שר
תל־אביב גרא, אהוד

 אנשים לסחוף מצליחה ש״צומת״ הוא, ההבדל
 חבל זה העבודה. למיפלגת קרובה תפיסתם אשר

ומצער.
תל-אביב ג׳יבלי, אורה

היהח־ים מילחמות
יוק. - ערבים

 עכשיו, שלום של הצעירים פאטתי! כמה
 ליד גוש־אמונים אנשי עם להתדיין שבאו

 ראו ),7.12.83 הזה (העולם בשכם, ,.קבר־יוסף״
 לא הם לכן יהודים. בין כמחלוקת כולו העניין את

 לשתף הערבית, לאוכלוסיה לפנות כלל טרחו
 ניסו לא ואפילו במתנחלים, במאבקם אותה

יוק. — ערבים לגביהם, עמדתם. את לה להסביר
 ומבחין ״הקבר״ ליד לתומו עובר שהיה ערבי

 מי: מיהו כלל לנחש יכול היה לא כמתווכחים,
 לאלה אלה דומים כל־כך הניצים המחנות אנשי

הדיבור. בטון בצורה, בלבוש, —
פנימי. יהודי עניין שנאמר: הוא

חיפה זינגר,־ משה

 על־ידי נוסדה תקין״ למינהל ״האגודה •
 יצחק ■ונבר, משה גוטמן. רננה ברנזון, צבי

 והרצל רימלט אלימלך ניצן,ד״ר יעקב ליבני,
שפיר.

 לפי הקורא ישפוט לא? או דומים •
 אמונים) (גוש קצובר בנימין של תצלומם

תמונה. ראה - בשכם עכשיו) רו(שלום ונפתלי

המסוכן הצומת
 ותנועת ״בך" תנועת בין ההבדל מה

״צומת"!

דבר! חייב אינו בסוק חיים
 ההסכם מיזנח על קורבן - נהריה

הקואליציוני.
בדצמבר, 14ב־ בטלוויזיה, בכותרת־לילה

רז ונפתלי קצובר בנימין
בשכם יהודי עניין

הצוענים של גירוש־גרמניה
החדשה האזרחית לשנה ברכה

 שתי בין הבדל כל קיים לא לקעשה, לכם מאחל בעולם, השלום לקראת ראשון
 תנועות שתיהן שוליים. דברים מלבד התנועות, ורומה סינטי של המרכזי הוועד

צעירינו. בקרב המכרסמות מסוכנות, פשיסטיות גרמניה היידלברג, בגרמניה,

 על בסוק חיים ומר נהריה עיריית ראש התווכחו
בצפון. הציבורית התחבורה הפסקת

 על לו הודיעו לא כי התלונן ראש־העירייה
 לא ״איש והצהיר: בסוק התפרץ ואז ההחלטה,

 שום לך חייב לא איש — ובכלל לו, להודיע חייב
דבר!"

 לא — המפד״ל איש של תשובתו זו לב, שימו
 המיפלגה איש — נטורי־קרתא איש חלילה
 שירות איזה קואליציוני. לשון־מאזניים המהווה
 מבלי מחר, לסגור תחליט היא חיוני ציבורי
לאיש? להודיע

קריית־אתא כהן, ראובן

בהילולות לכת הצנע
 ראש״הממשלה, אשת שמיר, שולמית
 של בזמנים בצניעות לנהוג ממליצה

כלכלי. משבר
 לחתונתו הכלים, אל נחבאת באה, היא ולכן

שפירא. יוסף אברהם הרב של הצנועה־צנועה
גבעתיים גושן, יעל

בצרה חיות
בעלי־חיים: צער אגודת דבר

משוטטים לבעלי־חיים עוזרים אנחנו

 ניתן ובמציאות. באבירות מטפלים ופצועים,
 פנסיון, לסדר וחתולים, כלבים אצלנו להשיג

ווטרינר. עיקורים
תל־אביב בעלי־חיים, צער

 יפו. ,30 סלמה רחוב האגודה: כתובת •
).03( 817621 טלפון:

פופיקורז בשיטת טלוויזיה
 דבילית ״אנמית, תוכנית על

ובוקית."
 איומה, חולשה של ברגע אלף, ביום אחד, ערב
מאזוכיזם. מתוך כך, סתם הטלוויזיה. את פתחתי
 - שבא מה התוכנית את ריסיי? רואות ומה
 חיי את המשקף ישיר, בשידור בידור שבועון

 פום־קווץ בשיטת מתנהלת התוכנית היום־יום.
 של בלנדר — לאפס שואפת המופע ורמת

 כמו מרוסק מפוזר, מהיר, מופיעים,
 את לראות מספיק לא אתה קאליידוסקופ.

 כבר והמנחים ממנו, ולהתרשם 1 מס׳ המרואין
 אנמית, התוכנית .15 מס׳ המרואיין את מדגדגים
 למחוק א ל ( ובוקית חסרת־פרופיל דבילית,
המיותר).
 בעצם לא, דמי־האגרה. את לי השיבו אנא,

 על שיחזור כדי לבימאי, אותם לשלוח מוטב
הבית. שיעורי

הל״ה נתיב קיבוץ פנשושה, גיל אילה

תנקז שהוא חמצן
 הבאה בידיעה בעתון נתקל הקורא

עיניו: למראה האמין ולא

 חד־פעמיית קבע ייהוד&ת
*_______מתשליום; ורד פס

 הם אם האלה. בבנקים משהו שיש בחיי
 אז חנקן, וגם חמצן גם אחת בבת להיות מסוגלים

 פטורה חד־פעמית קבע הוראת לא: למה באמת
מתשלום.

 בחרוזים, סיסמה לבנקים להציע לי יש
 מינהג התדמית/עשינו שיפור למען לשימושם:

 עמלות/בכל של חד־פעמית /העלאה — קבוע
רמת־השרון כנען, משהשבוע.

 בישראל המיסחריים הבנקים של ההשתוללות
לאזרחים. כדאיותם גבול את עוברת

 הציבור מכספי הון־עתק עשו הם בהתחלה
 כאשר ובחו״ל. בישראל בנכסים אותו והשקיעו

 לא הם — בחזרה כספו את לבקש הציבור התחיל
 שתשלם לממשלה רצו אלא נכסיהם את מכרו

 מניותיהם. ליציבות ושתדאג במטבע־חוץ,
 את אסטרונומי באופן מעלים החלו לאחרונה

והעמלות. השירותים מחיר
 תקציבה את מעבירה שהמדינה לזכור צריך

 בסכומים עושים אשר המיסחריים, הבנקים דרך
 עצומים רווחים — שקל טריליון 3 — האלה
פרוטה! להשקיע מבלי
 זה, נפסד נוהג תפסיק שהמדינה הראוי מן

 הבנקים דרך ורק אך כספיה את ותעביר
 את לסגור אפשרות אין אם הממלכתיים.

 להפסיק יש המשתוללת, המסחרית הבנקאות
 ממשלתית,- בבנקאות ולהחליפה אותה, לפטם
 מבלי בלבד, שירות הוצאות מהציבור תגבה אשר

רווח. לעשות
מאוחד עין־חרוד ליבנה, עמי

הקוואים וידיעת
 מתפרסמים קוראים מיכתכי .

 מתוכנם המתחייבים בקיצורים
 תינתן עדיפות מקום. ומשיקול'

 מודפסים קצרים, למיכתבים
 אליהם שצורפה במבונודבתיבת

 מיכתבים הכותב. תמונת
 אץ יפורסמו. לא בעילונדשס

 חמיכתביס את מחזירה המערכת
בזי״ שנתקבלו

2417 הזה העולם1


