
מכתבים
)3 מעמוד (המשך
 לגוש אחד בוקר ישראל הצטרפה אילו

 הזועמות, הדודות כל היו לבטח המיזרחי,
 לרוסיה, מפגיני־השמאל את היום המשלחות

לאמריקה! הסתלקו האנשים: באותם מטיחות
ירושלים שרשבסקי, אסרת

• • •
 של האשכים

הסטודנטים עסקן
 את להם קורעים אנחנו ״הערב

 אחרי כץ ישראל הכריז האשכים,״
 בין ההתמודדות תוצאות שנודעו

 (״העולם שרון ואריאל שמיר יצחק *
).16.4.84 הזה"

 שם לכם, קרה מה
 הגזמתם לא במערכת,

 התבטאויות בשיכתוב?
 אסור כאלה עסיסיות
 אמר הבחור אם לשנות.

 לכתוב צייד ״ביצים",
 שלוש לרשום או זה את

הש של לציון נקודות,
 לתקן לא אבל מטה,

יותר. ״יפה״ לעברית
 הציטטה בעל אם אפילו

 סטודנט הוא התרבותית
לשעבר.

תל־אביב שמיר, רמי

 ומיצוי המיקרה חקירת דורשים אנו נעצרו. הם
 אנו מעמדו. את לרעה שניצל הפקח עם הדין

 נגד להתקומם בישראל הנאור לציבור קוראים
 הירוקה, הסיירת אנשי על־ידי הנעשות העוולות

בפעילותו. פרוע אך במהותו, רישמי גוף שהינה
 באר־שבע עוקבי, אל נורי

 האגודה ידיר הזא אל־עוקבי הקורא 0
בישראל. הבדווים ■וכויות על והגנה לסיוע

שסו שיישארו
 שיכולים ביותר הציוני המעשה
 יהודית להגנה הליגה אנשי לעשות

באמריקה. להישאר הוא
 היושבים שיהודים שומע כשאתה בדרן־־כלל,

 ישראל, ממשלת את בחריפות מבקרים באמריקה
 ואחר־כר לארץ שיעלו כל קודם — לאמר לו בא

שידברו.
 המסקרת הכתבה, את במבט כשראיתי אבל

 בפעם אמרתי יהודית להגנה הליגה את
 בארצות־ שיישארו מוטב — אלה הראשונה:

 הארץ את שיזהמו מאשר שם, וידברו הברית
 בארץ הנעשים אלה כמו נבלה, ובמעשי בדיברי
תומכים. כל־כן־ הם שבה המחתרת, על-ידי

כפר־סבא דרור, יהודית

חדשים נופים
 את בדיוק אמר כץ ישראל ,לעשות מה 0

תיקון. כל בלי מפיו, שצוטטו הדברים

במרחקים זוועות
הינדי, עיתון עורך נרצח בהודו

סיקים. קנאים על״ידי
 חשובה! קנאות איזו פרימיטיבי! מקום איזה

 מקסימום אצלנו כאלה. דברים בכלל אין אצלנו
 תלמידי- והורגים עיריות ראשי לרצוח מנסים

 הספר, עם תרבותי, עם אנחנו כי — מיכללה
הכתובה. העיתונות את ומכבדים

תל־אביב רונן, שרי

פרוע אבל רישמי, גוף
 לבדווים מציקה הירוקה הסיירת

בנגב.
 פקח התנכל במאי, 2ב־ שבועיים, לפני
 אל־ עירה בדווית, לצעירה הירוקה הסיירת
 בפניה אותה היכה עליה, התנפל הוא עזאזמי.

 אקדחו והצמיד בכר הסתפק לא המפקח בה. ובעט
רקתה. אל

 בדווים אזרחים חמישה למקום משהגיעו
 ולהפסיק לצעירה להניח מהפקה וביקשו

 כנגדם, אקדחו את הפקח כיוון בה, להתעלל
 תלונה נגדם להגיש מיהר מכן ולאחר

שבעיקבותיה תלונה בירוחם, בתחנת־המישטרה

הגדו המיפלגות במרכזי בבחירות
 חברי רוב של זהותם נקבעה לות

ל אפשר כבר לכן ,11ה- הכנסת
לסכם. התחיל

 את שלו ברשימה מציב אינו שהליכוד טוב
 נוף את עוד יפאר לא שהוא טוב נוף. עקיבא
הש בבית־המחוקקים חברותו בשנות הכנסת.

ב המזוקן הח״כ תמש
סעי־ להוסיף כדי מעמדו
 לרעה המפלים פי־חוק

וגרו מתגרשות נשים
 ניחן שלא כמי שות.

 של בקורטוב אפילו
 טרח לא הוא בושה,

 זאת שפעילותו להסתיר
 ענייניו את לקדם נועדה

 שלו במאבק הפרטיים,
גרושתו. נגד

 אינו שהליכוד חבל
 שלו ברשימה עוד מציב

ליבני: איתן ח״כ את
 הליכות נעים סרגל, כמו ישר זה, צנוע אצ״ל ותיק

בגיבעת־רם. יחסר חרוץ, ופרלמנטר
תל־אביב גוברין, אהרון

רשימה בלי רעיון
ם לכל לא די ד מו ת מ ת ה יש בבחירו
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השירון אילוף

 פחות שתה כבר זיבוסינסקי אפילו
שבמיל. מהחור

 כל בררו בן־גוריון רדד לו הלו קודם
 השטר שגם התפרסם, עכשיו שחוקה. מטבע
 יוצא ז׳בוטינסקי זאב של דיוקנו שעליו

 100 של במעות נשתמש ותחתיו מהמחזור, .
שקלים. !

1000 פירוזה שקל 100 של מטבע

 ישנות, אגורות 100.000 שפירושן לידות,
מיל! מיליון שפירושן

 ישנה מטבע סוחדי-העתיקות אצל אבל
 שקל, 100מ־ יותר הרבה הרבה עולה מיל של

 יותר היום שווה שבמיל התור אפילו
ימת־גן ליי, ביבה אחד• מז׳בוטיגסקי

 אידאולו- בעלי כל לא אידיאולוגיה,
מתמודדים. גיה
 אני רואה אידיאולוגית מבחינה כצמחוני
 הבה עליון. ערר ובני־אדם בעלי־חיים באי״הריגת

 של לאורו התחנכנו אילו היה מה לראות ננסה
אותו. מגשימים והיינו זה אידיאל
 היום־יום, בעיות כל

 ביט־ מעניינים החל
 וכלה חוניים־פוליטיים

 של פרוזאיות בבעיות
 לפי נקבעות היו שכר,

זה. רעיון של קריטריון
בדר הקטל בנושא

 על־ידי היה אפשר כים
 פעולות־מניעה הסברה,
אלטר אמצעים ופיתוח

 מיספר להפחית נטיביים
מש בצורה הקורבנות
מ כתוצאה מעותית.

 מסילות־ ברשת שימוש
לה סביר הארץ, חלקי לכל הסעות לשם הברזל

 לנסוע מעדיפים היו פרטי בעלי־רכב שהרבה ניח
 קטלניות תאונות־דרכים נמנעות היו וכר ברכבת,

רבות.
 היה ניתן בשר מזלילת הימנעות על־ידי

 היה מכר וכתוצאה החודשית, הצריכה את לצמצם
 החומרי. במישור גם במועט, להסתפק מתאפשר

 את ומצמצם חיינו איכות את מעלה היה זה
החברתי. הקיטוב
 היו לוא בארץ? הרפואה לנושא בנוגע ומה

 לחיי- בחרדת־קודש בבתי־החולים מתייחסים
 או רשלנות־פושעת, של תופעות היו לא אדם,

 הם כאשר שביתת־הרופאים, בעת כמו זילזול,
חיי־החולים. על״חשבון לפיקניקים יצאו

 יעודו מתגשם היה אז אולי לחזון? בנוגד ומה
 אחרית־הימים חזון עצמו. ומימוש עם־ישראל של
 כבש עם זאב וגר הרעין וחיים. תנופה מקבל היה

 פוסקת היתה אז אולי מוגשם. להיות היה יכול
 מישטר בעלות למדינות נשק יצוא של התופעה

 בעמים פוגע נשק כשאותו טוטליטארי,
מדינות? באותן ביהודים וגם מדוכאים,

 לעשות והגיבוי הכלים לי ואין אעשה מה
 הבחירות? בתקופת הצמחונות רעיון למען נפשות

 כמו: מרעיונות נשגב פחות אינו זה רעיון והרי
 ואפילו ״קומוניזם״, ״ליברליזם״, ״סוציאליזם״,

״ו־איזם״.
תל־אביב לירז, רפאל

עצמאות במקום שבת
כש הזדעזעה תל״אביב מישטרת

 השבת את יחללו המוכים כי לה נודע
 מגילת על חתימה על״ידי -

העצמאות.
 עכשיו שלום תנועת יזמה ביום־העצמאות

 היא בתל־אביב ישראל מלכי בכיכר נאה: מיבצע
 העצמאות.׳ מגילת על המונית החתמה אירגנה

 מי כי ראשונה. ממדרגה חינוכית יוזמה זו היתה
המגילה? ובעקרונות בעצמאותנו גא אינו מאיתנו

 שכאשג^ לי נודע לא. שהמישטרה כנראה
 ההחתמה את להמשיך־ רישיון המארגנים ביקשו

 נענו הם יום־העצמאות, שאחרי בשבת גם
 לחילול חשש היה... הרישמי הנימוק בשלילה.

 בשבת אסורה שוטר, לכל (כידוע המוני שבת
הכתיבה).

תל-אביב גמליאלי, יעקב

פחד־כלבים
בני־אדם. על מאיימים כלבים גם

 כל עם בני־אדם. גם אבל בעלי־חיים, צער
 ולבעליהם, לכלבים רוחשת שאני הכבוד

 ובשרם עצמם את כמו לפעמים אותם האוהבים
 (הכלבים) הם שלפעמים ומתוודה מודה אני —

אותי. מפחידים
 הידועים הדוברמן, כלבי מפחידים בעיקר

 מסתובבים הללו הכלבים מסוכן. מזג כבעלי
 מחסום כשאין חיים, שוקקי ציבוריים, במקומות

החוק. פי על שנדרש מה לפיהם,
 צריך מושבע, חובב־כלבים שאינו אזרח, מדוע

 בעוברו ופחד אימה של רגעים יום מדי לעבור
למשל? בתל־אביב, המדינה כיכר כמו במקום

 החוק לאכיפת מאמץ שום נעשה לא ומדוע
הכלבים? של פיהם על מחסום המחייב

תל-אביב שמואלי, מרגלית

אפסית השפעה
 רוצה מי חשבון על

למיפלגת מנדט להעניק
 ),שח״כ(מיל לאחרונה נתבשרנו

 נפרדת ברשימה להתמודד עומד
 למיפלגת להצטרף בעצם, כוונתו,

 כוחו את ישאב שאליאב ברור היה
המ המערד ממצביעי
 אולם ניחא. סורתיים,
 פנייתו שכל חוששתני

 למצביעי בעצם מכוונת
 בטענה: לשעבר של״י

 קולכם את תתנו אל
 הצביעו קטנה, למיפלגה

 להפניית ואתרום עבורי
 בכיוון העבודה מיפלגת

יותר. יוני
 מנוכחותו למדנו כבר

 במיפלגת שריד יוסי של
 אליאב שם שהשפעתו העבודה,

להניח ויש אפסית. היא
 של״י) אנשי קולות (בעזרת אליאב ייבחר שאם

 ייבחר שלא גם סביר אולם תשתנה. לא התוצאה
לאיבוד. יילכו היוניים והקולות

 הנזק מפוקפקת. החדשה שברשימה התועלת
בישראל. היוני במחנה חמורה פגיעה ברור:

פתח־תיקווה שטיגליץ, ענת

הקורא■□ לידישז
 מתפרסמים קוראים מיכתבי
 מתוכנם המתחייבים בקיצורים
 תינתן עדיפות מקום. ומשיקולי

 מודפסים קצרים. למיסתבים
 אליהם שצו־רפה במכונת־בתיבד״

 מיכתבים הכותב. תמונת
 אץ יפורסמו. לא בעילונדשם

 המיבתבים את מחזירה המערכת
בה. שנתקבלו
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