
מכתבים
באושים דרי

 את )1170( הזוז״ ״העולם פירסם בו ביום
 בעתונות קראתי לישמעאל״, ״חזרה המאמר

 בן־גוריוז כי נתגלה בו בכנסת הויכוח על
 ההסתננות. לבעית בהבנה להתיחס שיש אמר
 בנפשו כלשהו ערכים לשינוי סיטן זה אולי

ב ולשנות לחטוא הירבה שכה המנהיג, של
 הרי את הולידה אשר הפליטים, לבעית יחס

ופידאיוז. מסתננים — שלה בכאושים
אלקוש מושב ניסלוביץ, אדריאן

פרק פוף
 הכתבה את קראתי כאשר לטובה הופתעתי

הטי ).1171 הזה (העולם ברלה על הנרולה
 באמת הצליח בנושא ורב־הטאקט הטעודז פול

 נענועים קצת הותקפתי אפילו תקופה. לנולל
 פלשתינה אביזרי ושאר האוסטראלים *ימי

רמת־נן ליאור, חנה <א"י).
 (כצנלסוז) טברל היסטורי: פרק של סיכום

(שמריהו). רברלה
נהריה גלזר, אבי

בתי־הבילויים. אל הביל״ויים מ! או:

 ברנז־בלזז. גרמניה, היטלר, י. נפשם. ציפור
היטלר? לפני היריד למה

 הנ״ל בסיפור המופיעים הפרטים כל נ.ב.:
 אם לבי בכל שמח והנני דמיוניים, אינם

בכולם. או מהנוכחים באחר פגעתי
אי־שם שין, אורי

בטלפון גברבר
ברנ יורם של טודעתו על לסיפור ביחס
 הזה (העולם ממנו נגנב שאופנועו שטיין,

 הערות כמה להעיר לי נא יורשה ),1170
לקוייה. בשמיעה שמקורן

 15ה־ בת הנערה של הפרטי שמה (א)
 ליורם) עטה פנישה בטלפון קבע (שמישהו

הסונר. המשפחה ושם דרורה, הוא
 ה״נבר־ ידיעתה. ללא נעשה הענין (ב)

בע ״הנערה נם היה יורם אל שטילפז בר״
 על התחרט שהוא לאחר הצעיר." הקול לת

 לגרום בלי לבטלה, ניסה שזימן, הפגישה
הצדדים. לשני אי־נעימויות

 תל־אביב צדיק, מיכאל
 הצעיר״ הכתב בעל ״הקורא גם זה והאס

זה? מכתב שכתב
(העו־ העולם״ כל על מרחלת ״רחל במדור

 תהה קצרה רשימה הופיעה )1171 הזה ים
מסו זו ברשימה נמשכת״. ״החקירה הכותרת

 באי בין שהיה הצהרונים, אחר כתב על פר
 ברלה של ״אופיר״ במלון שנעצרו הבית

בתל־אביב. המפורסם
 על סידרה כתב זה שכתב העובדה הזכרת

 מצמצמת הצהרונים באחד תעשית־האהבה
 שרשימתכם הצהרונים, כתבי מספר את מאד

ב הוא, הטבחר אליהם. להתיחם יכולה יו
מאד. דל אמת,

 שהיה הכתב, טי בדיוק שידעתם למרות
 (ואינני שם המשטרה ביקור בעת בטקום
ב ולא באי־הבית, בין היה זה שכתב בטוח

 את ציינתם לא מסביר), שהוא כפי תפקיד,
 חלק בעיני לפחות הרושם, נוצר כד שטו.

 למרות ווה בי, הוא המדובר כי טהקוראים,
ב או מקום, אותו בקרבת הייתי אני שלא

עצמו. מקום
תל־אביב ידיעזת־אחרונות, להב, יוחנן

דביגה בינו
 (העולם סאשה והכלב עדנה גערת־השבוע

 של מוצלחים דנטים שניהם — )1171 הזה
 — ביניהם לשויון מקום היה לכן גזעיהם.

ה על הרנש כל את בתמונה לשים במקום
הכלב. בערר ולהפחית נערה,
 אילו נראית התמונה היתה איד תמה אני

כלבים. בעחוז קיפיעה
גדרה גורביץ, דן

כן: בערך

 ועדנה באשה
כיש לעסק חרוז
 שאינם לכל ולהבהיר לציין להוסיף, עלי

 ״שישי׳, כינויי כי ניקוד ללא עברית קוראים
 ״העולם כדברי ב״חשיש״, להתחרזותו נוסה
 אמנות?״, או ״אורניות בכתבה ),1170( הזה״

 ״קשיש", ״ישיש״, ב״בקשיש״, גם מתחרז
 מושג או מונח מילה, וכל תרשיש״ רשיש",

 ״שיש״. בהברה הטסתיימיט
ואשיש,* רב בכבוד

תל־אביב שיש, המכונה קולר, ישעיהו
 מבקש ראש־כרוב) טס (מתחרז עורן־הכיתוב

סליחה.

בום והנה
 בני ככל באוטובוס חזרתי האטשים באחד

 תל- הגדולה העיר טז הפרובינציאליים עמד
 עומד אלא איני ובכז, הביתה. רבתי, אביב

 מה ולפתע ישובים, שאינם אותם כל בין
 לו עומד אם ומה חייל. לו עומד רואה, אני

 אובייקט הוא באוטובוס חייל כל הז חייל?
 חייל אותו אר מזדקנת. נברת לכל מבוקש

תח לכמה מסופה אלא היה, רניל חייל לא
 רגלו. על לו כרוכות שהיו גבם של בושות

יושבים. והם עומד הוא
 אלמוני עזב פלמונית ובתחנה מקרח קרה

 לעבר לאיטו, מדדה החייל, ניגש מקומו. את
 אף אשר יהודי, הזדרז בום. והנח זה, מושב
קי שתק, והחייל לו. ומתיישב איננו, קשיש

 הגיב. לא טוב, חייל כל וכמו הדין את בל
 עצבים כמה התרופפו אצלי לחוז, הון מן

,אק אינו שלד ״הספר אני: לשיחה. ונכנסנו
 של קריצה בלוית והוא, במקרה?״ סודוס׳

 ״לא, תראה-מה-שיתרחש-כאז־ברגעים־הקרובים:
 וכקורא הגרמנית." השפה ללימוד ספר זר,

 דרושה הגרמנית ״השפה ממשיד: מחשבותי
 להיות נבחר שעמנו פלא לא מדוע להביז לי

העמים." כל על שנוא
 נוראה. מהומה קמה תשאלו. שלא מוטב
נפגעה המסכן. חיילנו את ראו כולם פתאום

 שחיו וכבושים, יבשים ענבים עוגת •
 ״ויאמר ו: ג׳ (הושע לבעל. להקריבה נוהגים

ומנ רע. אהובת אשה, אהב לך עוד: אלי ה׳
 פונים והס ישראל, בני את ה׳ כאהבת אפת,

ענבים״). אשישי ואוהבי אחרים אלוהים אל

נוקעות נפ*ט
 שבדליה במרניז נתקלתי ודרככם היות

 שולח הנני ),1170 הזה (העולם רביקוביץ
 אותם תראה למען הבאים, הדברים את לכם

 את ללחום בא אני אין אמנם הרצויה. העין
 דליה של נפשה אשר הטפשים, של מלחמתם
 המשוררת את הוציא מי אד מהם״, ״נוקעת

האולימפוס? על והושיבה הנ״ל
והשיניים. — השנים / השניים ״החביטוה

 שיניה, במספר / שנותיה נגעו לא אמנם /
בינה. שיני / כבר ודאי לה אד /

 אריות בגוב הבוטחים / השועלים נם ״הן
 בכדי / הפרוות. בנוררי / בוחלים אינם /

כע בנבור / קרחים, / זנבותיהם יהיו לא
המארחים. / של סם

ה מן ונפשי / הפתאים מן נפשה ״נקעה
מתנשאים.״

 שתאכל אזי בעיניה, חן מוצא זה אין ואם
אילת גד, מ. אשכוליות.

כמונית מעשה
החי התושב־התייר של למערכת במכתבו

 ),1170 הזה (העולם דורי שאול ד״ר פאי
 על־ידי במונית אזרח תקיפת על המספר

 קצידמשטרה במקום נכח כי נאמר שוטרים,
זינגר. בשם

 פקד הוא חיפה במשטרת היחיד הזיננר
 הוא לא אד הבילוש. מדור ראש זינגר, קרל
 דויד פקר אלא במקום, שנכח הקצין היה

ב חדש שהוא החקירות, לשכת ראש פאר,
ב בביתו זמן אותו היה זינגר פקד חיפה.
.טבעו!

חיפה גדעון, ב.
..  עובד הוא כי הזכיר דורי שאול ד״ר .

 בית־ בהיותנו בחיפה. ממשלחי בביודחולים
מוצ אנו בעיר, היחידי הממשלתי החולים

 דורי ד״ר שאין לפרסת לבקשכם לנכון אים
 בבית־החולים עבד לא פעם ואף לנו, ידוע

בית־ מנהל גרזבין, ר. ד״ר שלנו•
היפה רמב״ם, הממשלתי החולים

רחילות דברי
 סדור שבוע כל — אותי משגעים אתם

 שני. יש כבר לאחד, מתרגל בקושי הדש!
בומבה. היא מרחלת״ ״רחל

נתניה רבינוביץ, יצחק
 (רכילות). מרחלת רחל

 (כנ״ל). מדברת רבורה
 (פוליטיקה). מבלבלת בלה

 אהבה). (עניני רותתת רותי
 (טפשעשרה). מצלצלת צילה
 הארץ). (מראות מטיילת טליה
שחיתות). (ענייני שוללת שולה

ירושלים קנר, סימה
כמובן. מסיימת, וסימה
 רחל תמרורים: בכי נהי נשמע, ברמה ״קול
״ בניה על מרחלת ...

 ירושלים שפירא, לוי
. . להינחם!״ מיאנו והם .

פדגוגית פואמה
ה כל אל פנתה המורים הסתדרות כאשר

לת שדרש בחוזר שלנו, בבית־הספר מורים
 ותרטתי לסרב חששתי ל״בית־המורה״, רום

 לחודש) נטו ל״י 185( הדלה ממשכורתי
 המכתב את קיבלתי לכד בתשובה ל״י. חמש
 דויד מר בשם זעירא, ר. בחתימת הבא,

אלוני:
הס לבית תרומתד קבלת מאשרים ״הרינו

 לפרסם נוכל לא זאת, עם המורים. תדרות
 עור כל החינוד״ ״הר דפי על תרומתר דבר
כמקובל. לפחות, ל״י, 10 על העטור לא

 ב־ לבשתשלימיה, תרומתך, לפרסם ״נשטח
נ״ל."

סחיטה? זו אין האם
תל־אביב מורה,

חושבת? את מת
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 חוכמתו את הבנתי לא כ׳ ולגלות בבורותי
ש שאחרי האמריקאי, המבקר של הרומאית

 קבע חור״, ״בז בסרט הררית חיה את ראה
 הזה העולם ( מושלמת״ (000(111״ שהיא
11167.
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