
מכתבים
התליין: על תגר

 תשמש )1183 הזה (העולם אייכמז פרשת
 המצפה של עילאי למבחז נדירה הזדמנות

ה רשאית ״האם זו: עתיקה אנושית בשאלה
 של באיצטלא הפרט של חייו ליטול מרינה

משפטי?״ צדק
 שלי שהאובייקטיביות עצמי על מעיר אני

 מתנרת־ידו סבלתי ולא היות אותי, מחשידה
 בקרב באשר אלה, בימים אולם .אייבם! של

 של תהומי גל ועולה צו* ישראל תושבי
 ה־ האשראי בעל הזה", ״העולם חייב סאדיזם,

 לגלות הנאורה, האוכלוסיה בקרב בלתי־מונבל
 בלתי־חוזרת הזדמנות לו ניתנת קלפיו. את

להת התנאי: עתח־מופת. של במדליה לזכות
ולק הבעיה של הבלתי־פופולרי מעברה ייצב
התליין. על תנר רוא

 על למיתה ידוז הוא באייבמז? ייעשה מה
 יומר ועונשו הנסיבותיות, הראיות סמר

במאסר-עולם.
 הבה עין״, תחת ב״עי! ונצרד נמשיך אם

 לימי-הביניים, המהירה הרכבת את נחסום
 יהא שם כי תקופת־האבז. בתחנת ונעצור

גבעתיים ירה, הרי ד״ר מקומנו.
ויוסי אדי

 את גילו שלנו הבטחוז ששרותי אחרי
 שמא — אייכמז אדולח של הימצאו מקום

 הימצאו מקום את לגלות נם סוף־סוף יצליחו
שוחמכר? וסלה י של

רחובות קרני, אסתר
בדרישות! נגזים אל אנא,

חינוכית כקשה
 להטיל לב, בכל מזדהה אני עמה בקשתכם,

 שר־החינוד תפקיר את בדנוריו! מר על
 (העולם קבוע באופז

 הזכירה )1181 הזה
 כיצד משום־מה לי

הת מוכשרת מורה
 ״בשביל פעם: בטאה

ה לעבוד? עלי מה
 בתמורה, אזכה אם
 טובה במילה רק ולו

תודה?״ — אחת
 ?הוסיף צורך אי!

 שר־החינוד רברי על
 זלמז מר הקודם,

ב הצהיר אשר ארן,
 עד שונות הזדמנויות

 מערכת־ זקוקה כמה
 ?בדק־ בארץ החינוך

ל פרט יסודי. בית
 — אתם דבריכם

 ההולמת שהאישיות
תפ לביצוע ביותר בן־גוריו!. דויר ה,א ר־,! נכבד קיד

 להשאיר הנפלאה, הצעתכם על לכם ברכתי
 כשר־החי־ — מחיר ובכל — בז־גוריוז את

תל־אביב מורה, חסיס, פנינה נוד!
כממון מים מים

 העיריה גובה את אזרח שאל כבארישבע
 תצרוכת את משקר מודר־המים אמנם אם

אם יודע ״איני התשובה: שלו. המים
 אבל השתמשת, מים בכמה מראה המודד

 לשלם■" עליך מים כמה עבור מראה הוא
באר־שבע אונגר, פסח

גילה ושמה נחמה
 את מיכאל, בני, מביא בשבוע שבוע מרי

 הנמצאת הדאר, תיבת מתוך החומה המעטפה
 כ! שלי, הגברים שני נמו ביתנו. ימסדרו!

 ״העולם גליונות את לקרא נהנית אני נם
״מרי הכתבה עיני את שבתה במיוחד הזה״

 (העולם אלמגור גילה על ממלאבאם״ רי;
 דודה אותה היא שאני ביון ),1178 הזה

 המריבה בשעת בסקרה נוכחה אשר מהדרה,
וחברתה. גילה בין

ני של האמיתי אביה כי ציינתם בכתבה
 בג״ נהרנ ז״ל) אלכסנררובי•{ מקם (אחי, קה

להב עלי בלתי-ברורות. פוליטיות סיבות ?4
ב שוטר היה אחי זה: פרט יותר היר

הפר נהגו אף זם! ובאותו המנדט, משטרת
הקצי מ! (אחר ווד האננלי הקצין של טי

 לאחר בחיפה). האנגלי במטה הראשיים נים
 ז״ל, במקם הערביים הרוצחים כדורי שפגעו
ב ,1039 במרס 30ה־ של גורלי בוקר באותו
 ב־ שנפטר ולאחר שרונה, הגרמנית מושבה

 רצח כי שמעתי בחיפה, ״הדסה״ בית־החולים
חש פרו-נאצי ארגון על־ידי תוכנן זה איום

בגר הנאצי השלטון עם בקשר שעבד אי,
 ה־ במפלגה פעיל מקם היות בגלל מניה,

לע אף מוכרח היה (הוא סוציאל־דמוקרטית בח גרמניה את זוב
ל ועמדו היות שאי,
למח ולשלחו אסרו

ה אד ריכוז). נה
 במשר כי עובדה
ה־ כולל ימים, עשרה

 נהרנו במרם, 30
יהו שוטרים שבעה

 אשר אחרים, דים
 של וקברו קברותיהם

ב־ עומדים ז״ל מקם
כו ולא קריח־אליהו,

גר יוצאי היו לם
 להטיל יכולה מניה,

 זוהי אמנם אם ספק
המ תקופת הסיבה.
 את ״ניתקה אורעות

בחו של חייהם״ חוט
 חפים יהודים רים

צעי בעודם מפשע,
).26 בן היה (אחי רים

ם שני  ה־ כתב אחי, מות לאחר מספר ...
 כי הגרמנית) (בשפה חדשות" ״ידיעות עתון

 באותם שפעלה מרצחים ננופית ראש ערבי,
 פר־ על־ידי ממושך ציד לאחר נתפש הימים,

 היה כי התברר, מכן ולאחר בריטי, נ׳נט
 אותו ז״ל. מקם של האכזריים מרוצחיו אחר
 בחייו שילם כי העובדה בתליה. הומת ערבי
בשבי נחמה איננה שנזל, אחרים חיים בעד
ש מה כל לחיים: אחי את החזירה ולא לי,

 וזכרונות בקרית-אליהו, הקבר הוא נשאר
 שטחה הגורמת נחמה, אותה ובמיוחד רבים.

. והיא בלב רבה . ! 1!' ה ל י נ .
 השיגה כי ומאושרת בה, נאה מאד אני

 ״״קי" וברצון עצמיים בכוחות מטרתה את
באמרה בכל־לב, גילה עם מסכימה אני עז.

אלמגור

 מין". כ״פצצת להופיע רוצה היא איז כי
 ?טרי- להשוותה היא שמהמאה חושבת איני

 מונרו מריליז של ששמה למרות מונרו, לין
ב מצליחה שחקנית־קופה והנה לפניה, הולר

 אלא התפרסמה לא ובודאי בודאי אד יותר,
הדרמתיים. כשרונותיה בגלל ולא גופה, בנלל

אלכסנדוביץ), גבעון(לבית עליזה
קנדה מונטריאול,

בזול - סטודנטים
בצדק, ציינתם, הזה״ ״העולם טנליונות באחד

 לעומת הישראלים, הסטודנטים אדישות את
 ל־ בהקשר ובתורכיה. בדרום־קוריאה חבריהם

 למסור לעצמנו חובה רואים אנו זה עניז
 הבא: העצוב הקוריוז על לכם

באוני פולברייט הסינאטור ביקור לקראת
 ם־ מאחד סטודנטים מספר ביקשו ברסיטה,

 ביתן, דן הסטודנטים, ועד של יושבי־הראש
 התשובה הוער. בשם נגדו הפננה לארגן
 מה כן, ״אם — נשאל כאשר שלילית. היתה

כרטי ״למכור בציניות: ענה הועד?״ תפקיד
סרסו״. למרסל בהנחה סים

סטו עשרה של עלובה הפגנה התוצאה:
״חרות". מתא דנטים

בכרזות הסינאטור כשנתקל זה: ולענין
 קולק טדי אולם בחיוך. קראן המפגינים,

להפ הטבעית זכותם שזו כנראה, השב, לא
 לכם! מספיק לא ״דין בהיסטריה: וצעק גין
גמרתם?!" לא עוד

פלוגמן, יעקוב סוכר זיו וקרמן, אהרון
 האוניברסיטה, ג/ שנה המדינה מדעי

ירושלים
הסטודנ להסתדרות הבחירות על המאמר

כאי גם, שקר הכיל )1182 הזה (העולם טים
 שלושת לעצמי לקחתי או התחלקתי לו

ה מכספי שהוא סכום כל או ל״י, אלפים
 כשמי פוגעת זו זדונית השמצה ציבור.

 והן הציבור כשליח הן לי, ומזיקה הטוב
 לפרסם מיד דורש אני לכן לעתיד. כמשפטן

 נאות, פיצוי אותי ולפצות מפורשת התנצלות
משפטית. תביעה נגדכם אגיש אחרת

ירושלים האוניברסיטה, גולן, אמנון
 השנה סטודנט גולן, שהקורא הראוי מן

 במשפ״ להשתלם יוסיף למשפטים, השלישית
הכי לא הכתבה במשפטים. שיאיים לפני מים
השמצה. שום לה

 בהתנדבות, פועל שאני היא ...האמת
 בין אחרת, תמורה כל וללא שכר ללא

. בשווה-כסף ובין בכסף . .
ב׳, שנה משפטים גלרנטר, טדי

 ירושלים האוניברסיטה,
ה בבית הזה העולם לכתב שניתן בראיון
ה האיש מפי לו נמסר בירושלים, הסתדרות

 מקבלים וגלרנטר גולן הקוראים כי מוסמך
 ישראל ״גוש למען עבודתם עבור תמורה

 משכורות כי טען לא הזה העולם העובדת״.
 גם ששימש הגוש, תקציב כל את כילו אלה

וכו׳. התעמולה למימון
במרפאות כותרת

 מה בזדון) לא (ואולי עמי עשיתם דעו:
 לאותו עננון של בסיפורו יהודי אותו שעשה

 ונהנה לרגליו רבץ המסכן הכלב אומלל. כלב
 כמבקש בו והכיר אמון בו ונתן מלטופיו

 היתה ההם הימים של ירושלים טובתו.
 ככה, יקרה. היתה טיפת־מים וכל צחיחה
הצב מכחול את הלז הירושלמי נטל כאשר
 של נבו על ורשם בצבע־שטן הרטיבו עים,

וה המאובק הכלי
 ״כלב", המלה את יבש

ב הכלב בו הסתכל
עמו תודה של מבע

טובה. והכרת קה
ה את האדם ראה

 בו מסתכל שהוא כלב
הוא והחליט: ככה,

 שנותן (מי משוגע
 הוא בארם, אמון

. משוגע! . מ וסר .
 כל — משתולל רע
 נעשה מרע שסר מי

״מש הבריות בעיני
 התיבש הצבע תולל".

הכתו — טהרה עד
 כתובת נשארה. בת
דוייק נור בהלה נטעה זו

1 הירושלמים, בלב אה
היו ומפורסם), ידוע כלבים מפני שפחדם
 אליהם בהתקרבו עיניו כמלוא מפניו בורחים

רעבונו. לשבור שיירי-מזון לבקש
 את שיטהר שהוא מי לחפש ...נאלצתי

 ב״טעריב״). ננדי סנסציה פרסום (אחרי שמי
 לועג כולו לרחוב, צאת יכולל אינני ממש כי

 והנה לענה. הרווני במרורים השביעוני לי,
 בסיפורו וכמו הזה", ״העולם ״מטיבי״, בא
ל המכוונת בכותרת ״הרטיבני", עננון של

לשחרר יודעים אינם אשר השכונות, אנשי
 בצל ערווה ״גילוי ממרכאותיה. הכותרת את

 כי דעו — )1177 הזה (העולם האילנות״
 יותר בו קראו לא בעירי קוראים מאות
 חיבוק הזאת. השמנה הכותרת את מאשר
חנקני. שלכם הדוב

ירושלים דודיק, הכהן משה
 שהבחינו קוראיו על סומן הזה העולם

 לדבריו מעל הנותרת של ההומוריסטית בנימה
 לא היא מפיו. שנרשמו דזויק, הקורא של

לפגוע. נועדה ולא יכלה
ץ אמנון את מכיר מי

״ה של אופיו (על לכם ששלחתי מגלויה
 (העולם כשמינית רק התפרסמה הזה״), עולם
 הפחות דברי את דווקא ובחרתם )1178 הזה

 כל את לכם להניע רוצה אני לכן נמרצים.
 כלפיכם! לי שיש הבוז

הזה״, ״העולם שונאי אגורת בשם
ירושלים הילמן, אמנון

י הו ..  מכיר שאינו טי — אמנון אמנון, .
ש טלית שאתה בטעות לחשוב עלול אותר,
תכלת! כולה

זכרון־יעקב שורץ, מנשה

הקטנועים ידיד ״פד

 בישראל הראשונה בפעם
לקטנועים מיוחד שמן

ד ״ ״ @5? פז״־
גטו־טי)

 לארץ בחוץ נקרא
האלה היתרונות לך נותץ

 כמות את למינימום עד מקטין ס
 הבוכנה, על המתהווים המשקעים

הפליטה. ובפתחי השריפה בתא
 מינימום כדי עד מצמצם ס

המצתים. על המשקעים כמות את
 הבוכנה. תפיסת בפני יעילה הגנה מבטיח ©
 הכדורים. מיסבי של החלדתם בפני היטב מגן 0
הבנזין. עם בקלות מתערב ©

 י מוכנה תערובת
 ט ״פד׳ שמן עם בנזין

תחנון בכל לשרותך
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ג1184 הזה העולם


