
ה של לחמם" ב״איבוד בישראל זה מסוג
 בה כפר־קאסם", על ״הבל חוברת יצאה סיני טיבצע־ שלאחר לו להזכיר הנני חותמים,
 אברהם אלתרטז, נתז. גם עמו יחד הופיעו

ב זו חוברת תובן סופרים. ועוד שלונסקי לשלטונות. נעם לא וודאי
טבריה הליס, משר,

ש באבסורד העורר הרגיש לא איד ...
 רצה להצדייז הגיון הצת בעל מישהו יכול
 מצדי- שאין לטעון ועוד שפריר, כפר ילדי
כב מפלגתית נאמנות בשל הרצח את הים יבול?

ירושלים כהן, דוזיק משה
 הוא החצבים. שני את השווה לא המורך
 •להמחיש כדי דמיונית ישראלית דונמה הביא

 121ה־ מינשר קיצוניות את הישראלי לקורא
הצרפתי. הקורא בעיני נראית שהיא כפי

 כלל בדרד הם 121ה־ מינשר על החתומים
 אנשים הכלל, חשבוז על החיים פאראזיטים

 רק וקוראים לעבוד רוצים לא עבדו, שלא
 דמם את שישפכו האמיתיים לאנשי־העבודה

 בעצמה הרוצה סאנאז, של הרעיונות בעד
ונוחים. טובים חיים לחיות
..  ב־ הצרפת״ם אנשי-הרוח ישתקו מדוע .
 הודיע ברושצ׳וב כאשר ורק שנים, שש משד

 אלג׳יר- ב״סמשלת״ הכירה שברית־המועצות
המינשר? הופיע יה,

תל־אביב בן־שמואל, א.
 המיפנה לפני והופיע יחם 121ה־ מינשר
 הקומוניסטית המפלגה כרושצ׳וב. בעמדת

 לא נגדו ופעלה למינשר התנגדה הצרפתית
דה־גול. ממשלת מאשר פחות

נטויה רגד
(העו רצח?" או ״גסיסה המיוחד הדו״ח

 בדיבה רצח גם בחובו כולל )1205 הזה לם
י ״בצל להקת של רוק״.

 ירוק״ ״בצל להקת
 מעולם . פשטה לא
אי ואוי הרגל, את
 לעשות מתכוונת נה

רו שהיו כפי זאת,
 בסתרי- אולי צים
 תיאטרונים־ לבם,

 שהנהלת פושטי־יד,
 אחראית מהם אחד

ב להדלפה בוודאי
 ש־ חבל זו. פרשה
 על חשוב כה ברו״ח

 התיאט־ של גסיסתו
ניכ הישראלי, רוו

 חיים סימני רים
 בהש• דווקא יחידים

 תיאטרון של מצחו
 הציבור את להלאות לא כדי זמנית שנסגר

סגו — להניד מה לו כשאין בפטפוטי־סרק
עדיין. אותה למדו לא אחרים שתיאטרונים חשובה, לה

כהכח זה מכתבי תפרסמו אם לכם אודה
כולו. לדו״ח ולא זה, לפרט מאוד רשמית שה

 המאוחדת החברה מסים, אלכם
תדיאביב בע״מ, וליחסי־ציבור לאירועים

מאמא־דשון פאר דדך־אדץ
 באהאנד־ צו איו עם חוצפה סארע וואם

 דזשינאן־ס ווענן רעצענזיע דער פון שרייבער דאר אופיז! מיאוס! אזא אויר יידיש לעז
 וואר־ האט )1204 הזה (העוילם פארשטעלונג

 רערמיטחוזק ערמאכט אז פארנעסן שיינלעד
 זענען אט שפראר. מאטע־מאטן׳ם זיין פון
רשימה: דאזיקער רעד אין נעפינען האב איר וואם נרייזן די

זיין ד#ר\? :געסריבן
נארמאיע א נורמאלע א

נעזונט גאזונט
חאכמעס חוכמעס

זייער זאייער
זעט מעז מזיים

האט הוט
מאכן סעכז

רעם א צ רעם ו צ
וואס ווס
זאלז זאלאז

פרנסה וסע פרג
מיר מייד
דאס דעס
ר דע די

בעסער באסער
פראנראם פרוגראמע

 און סאברע, א שרייבן נאר קאו אזוי
 שפור קיין נישט האט וועלכאר עם־הארץ,

 גרויסז פון היסטאריע לאנגע די צו כבוד
פאלק. יידישו

יפו זיידערמאן, זוסיע
בפירנצה •טיחות
 העורר של הרו״ח את רב בענין קראתי

 אד ).1203 הזה (העולם פירנצה ועידת על
 על רומז אמנם העורר בחסר. לוקה הוא

 השונים הערביים הנציגים עם שניהל שיחות
 את מפרט אינו אד הוועידה, לאולם מחוץ

תוכנו.
 הדיפלו• עם אבנרי מר של שיחותיו אחרי
 שנתיים, לפני או״ם בעצרת הערביים מאטים
 תוב: על מאלפים פרטים בהרחבה פירסם

 על לעמוד או לנו עזר והדבר השיחות,
 נמנע הפעם התיכון. במזרח השלום סיכויי

שני? מאמר כר על יוסיף שמא מכד.
חיפה חיירוון, אביגדור

 העורך אין במרחב, הנוכחי המצב לאוד
בלתי־רשמיות שיחות פרטי פירסום ני סבור

 הדדי, אמת של בסיס על שהתנהלו אלה,
הנוכחי. בשלב תועלת יביא
בייט כ. ב.

אר ועל הזה״ ״העולם פשעי שלושה על
תחרות את הפסקתם למה אש•יבנו: לא בעה

ב.ב.? של החתיכות
שמו, בעילום הרוצה תושב

תל־אביב
 על• שנפגע האלמוני, לקורא תנחומים בפרס

 החתיכות תחרות של הזמנית ההפסקה ידי
חתיכה: עוד הביש, העסק בגלל

 נורדהייז ברור לקורא לענות לי הרשו
):1203 הזה (העולם
 הדתיים בל ראשית עושים מהדת צחוק
 ועדודהבחי• של פרטיכלים המזייפים עצמם,

 כל את ושהמציאו הראשית, לרבנות רות
 — ז״ל טולידאנו הרב על הנפות הבדיחות

 את כתב אשר צבר, שמעון כתבכם ולא
ביום־כיפור. בעיניו וראה התרחיש אשר

 אי־ פירסום או ביופ-כיפור לצום באשר
 לזכור נורדהויז ברוד לקורא כדאי הצום,

 ב• הכחיש ישראל ממשלת ראש שאפילו
 הצמים עם הוא נמנה כאילו ״מעריב" עתון
 מר כתבכם זאת יעלים מדוע הכיפור. ביום
צבר?

 כי בשעתו שאמר הממשלה, ראש אומנם
 באותו השתהה אלילים״, עובדי הם ״הדתיים

 ״עבד לא כנראה אד בתפילתם. ׳ום־כיפור
יממה. של צום בדי עד אלילים״

ה ביום צמנו לא ומכרי אני נם אגב,
 בשל המטבח תריסי את סגרנו ולא כיפור,

כד.
תל־אביב מג,

בפאריס אייפמן
 הפאריכאי. במטרו מעניין מקרה לי קרה

יש לכמה •סייס כמו נחיתות, רניס לי אין
 ואני, במטרו. עבריים עתונים לקרוא ראלים,

את לרווחה פותח שלי, הזה" ״העולם עם
ראש־ה״ענה, גליוז במקרה זה יה ה הדפים.
על אבנרי אורי של העמוקה המסה עם

אייכמז.
יא אך :אה, מיא־שי: כיסויים במבט הרגשתי
אני יתאום פ ׳פתע י ידבר. העוז יו היה
זד. אחד, מנברתז פני עי ירה כט׳ מקבל

״יהורי לי: צועק הוא במבטו. שהרגשתי
 הוא אביו. באבי לו נתחי נעלבתי, !״ מלוכלך

 לא ״עוד כגון מכאיבות, מלים בפני הטיח
קצת!״ עוד ״חבו או המלאכה!״ תמה

 צרפתים כביכול ידי, על צרפתיים היו
 הכריחו הם מחנות. לשני שנהיו טובים,

 לנכון מצאתי לא סליחה. לבקיס הארור את
 לא זה כי לתינרת־ידיים, עמו להיכנס
מטבעי.

 לא הצרפתים שבין אומר אם אחרש לא
להס יודעים הם כי אח אנטי־שמים, הסרים

שהת שלהם, האדיבות במסכת זאת תיר
בה. פרסמו

צרפת פאריס, אביטל, שמואל
אגרוף מול אלות

,11205( הזה העולם סיפר פשעים במדור
 תחת לעיסה הפכו 'יוננשטיין של פניו כי

 את לנקום שאצו השוטרים, של אלותיהם
 הקצין של בלסתו שהוטח האנרוף נקמת

 שיונג־ בכד מסתיימת הכתבה נולדברנ.
הקצין. תקיפת על לדין יועמד שטיין להבהיר: הואילו אנא,

ואפי־ עציר, בות לה שוטרים רשאים האם
בעונש? לו

שרק אדם באלות יתקוף שומרים הרשאים
יריו? בקצה יו אגרופים

את ו העניש; בבר עצמם החוק אנשי ואם
 לעמוד עליו מדוע תקיפתו, על יונגשטיי;

נוסף? לדין
ירושלים רינה,

חדרה בהדרי
ה השורות 33 את )1202 הזה והעולם למערכת מכתבים במרור לקרוא הצטערתי

 בנלל ברמן, דויד עו״ד על־ידי חתומות
בהן. הדיוק אי

עירית מראשות התפוטר ברמן מר (א)
 נאלץ הוא הטוב. מרצונו לנסרי לא חדרה,

 מחוץ זדים אותם עליו גברו כי להתפטר,
במכתבו. המצויינים ומפנים,

במפ לפעילותו התנגדות היתה אם (ב)
ה לאחר עד כי היא, עוברה לא, או לגה

 בחיים הלק כמעט נטל לא האחרונות בחירות
סניף באותו כי בצדק. ולדעתי הפוליטיים,

 אותה עדיין שלטה לפעול, יכול היה בו
 לו לעויינת חושבה ברמן מר אשר קבוצה
טועה...). אינו בבד (ואף
 צייו כאשר טעה, לא ״תצפית" עורר (נ)

 ברמז מלווה היחה ברמז, של שליחותו בי
להיות ישוב במפלנה מעמדו כי ברור,

 את בהכירי כן, שאילמלא עברו. כבימים
לעס שב היה לא כי משוכנע הנני האיש,

במפלנתו. קנות
 כפי חרד, בחדרה אחד לא אמת. (ד)
 במפלגה, קרנו עליית מעצם ברמן, שציין
בה פנימיים, מאבקים לברמן נכונו ועוד
השעה. גיעה

חדרה רביב, צבי
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