
מכתבים
והפרשה התנין

 סיפור לי מז־יר לבוז בפריסת שקרה טה
 הונו ׳סטואי הפילוסוף מספר אוחו ידוע,

 ״תניז שלו: ההניו! לתורת במבוא .ברגמן
 לה להחזיר לה והבטיח ילדה את מאם גזל

 ,האם שאלתו: על כהלכה תשיב אם אותו,
 ענתה האומללה האם ילדך?׳ את לד אחזיר

 לה ענה הילת׳ את לי תחזיר לא ,אתה לו:
 ביז ששיקרת, או אמת שדיברת ,או התני!:

 הילד. את לד להחזיר אוכל לא כר או כד
 לד, להחזירו יכול איני אמת, אמרת אם

 אם מהבטחתי. יותר תופסת האטת שכז
 שהרי לד, להחזירו יכול איני שקר, אמרת

 חשיבות — שהתנינו התנאי את קיימת יא
לד!״׳ אחזירו לא לכז כהלכה, שלא תיעובה

 כפילוסופיה, מתחיל כתלמיד בז־נוריוז,
ה של ״ההגיוני" שיקולו את כנראה ימר

 הציבורי. כבודו את מלבוז נזל הוא תני!■
ל ויצא אותו, לי תחזיר לא טעז: כשלבו!
 בי- משתמש בכוח, הכבוד את לעצמו החזיר

 תקבל לא הכבוד את התנין: בנימוקי ג׳י
ובה. כה בי! חזרה

ירושלים ליזר, יעקב
(ה שהתחלחלו הקוראים שני על תמהני

 הנהדרת השבוע״ מ״ציפור )1205 הזה עולם
 אני ).1203 חוה (העולם גלילי לילי •על

ש הפנטסטי מהרעיו! מאוד נהניתי דווקא
 0גק׳<61118 זו.מ1ג<1113 בי! המציאותית בהשוואה

הטורף. העוף פרס, לבי!
תל־אביב שנוקסדצקן, זלמן

מטוקיו מכתב
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 דבריה את בקראי עמוקה בויסה הרגשתי
 טולידאנו, מרים של והנונעינדללב תכנים

 עשה )1206( הזה״ ש״העולס חושב ואני
אותם. שפירסם לציבור גדול שרות

בדי סיפרתי אני שנם מפני התביישתי
 אור- כי מבי! אני ועכשיו — בעלה על חות

 קיצו את החישה הציבורית גייה־הבדיחוח
 כאיש מרים מדברי לנו המצטייר הרב, של

וחביב. אנושי סימפאטי,
 לכל התייחס הזח״ ״העולם כי שמח אני
הת ולא אנושי, ביחס מלכתחילה ח תפרש
ה אח לפרסם — אחרים כעתונים — פתה

הנלוזות. בדיחות
ירושלים קלמנוב, אריה

 ״הצופה״ שעתוו כר על צער להביע ראוי
 מרז את ביותר גרועים בדברי־פינול משמי•?
אצלו מפרסמים זצ׳׳ל. טולידאנו הנרי״ם

 הסהו• והמועצות העיריות של מודעות־אבל
 עוד אבל ירשת״. גם ״הרצחת בבחינת טיוח,

לת־זילזול. סי• למצוא הואיל מוטל, כשהנפטר אתמול,
 קבר של פתחו על ״נם — ״הצופת״ אנשי

 דברי לכתוב מוכרחים והיו חוזרים״, אינם
 ה־ אתמול. עוד מוטל שהנפטר בעת לינלוג

הדין. את לית! עחידיז וכולן הגדול, הנפטר של עלבונו יתבע שם
ומת־גן בן־ציון, א. הארץ פרי

שבתי על כה! שלום של מרבדיו כמה
 מוזרים. לי נראו )1201 הזה (העולם טבת
 שבתי היה צריך מדוע כלל מבי! אני איז

 על הספר בהוצאת פרם בשמעו! להיעזר
הספר הכספי״. השלב ״כולל סיני מלחמת

שוקי, בהוצאת יצא
כתיב שבעת ראיתי

מש שבתי קיבל תו
וב־ מ״הארץ״, כורת

כס עזרה איזו כז
 על צריך? היה פית
שוקז הוצאת חוזי

 פרטים לקבל תוכלו
ותי צבר, משמעון

 הרמז נם כי ווכחו
משרד־ה־ פיוע על

 בזה לשבתי בטחו!
 אכסמפלארים שרכש

רכש) (אם הספר של
סביר. אינו

שב לנסיעת אשר
 לפאריס טבת תי

 אני זוכר שנה, לפני
 תוכנן זה שעני!

ה בלימודי אותי הטריד ושבתי רב, זמן
 נש• ובכן נסע, בטרם כשנתיים שלו צרפתית

 זה, מלבד כשסות. האולטימטום עני! לי מע
ה אינו קאר מורים כי קבע חזה״ ״העולם

 בפאריס, ״הארץ״ כתב להיות המתאים !אי
ישר יומיים עתונים לכמה כבר יש והרי

 מדוע ובכן בפאריס, כתבים־שליחים אליים
שבתי כי נמסר )1205( הזה״ ב״העולםל״הארץ״? לא

 בולטי־ פרם של ממשרדו ל״הארץ״ טילפן
של עמודים נע׳סים היריעה שבהמשך נים,
יש לשבתי כי לי ידוע ידיעות. של מים

 ובכן וחוצאות־נסיעה, ומכונית בבית, טלפון
 של הטלפון את להעסיק היה צריך מדוע

 שאורכן ידיעות במסירת חבסחוז חת־שר
תל־אביב שיף, מידושלמים? עמודים
 פסיכולוגיים, בניתוחים עסק לא הזד, העולם

 כולל — על־יזו שנבדקו עובדות מסר אלא
 משרד־הבטחון של הכספי הפרס הושטת
 לפאריס טבת את לשלוח פרס הצעת לטבת,

בטל ל״הארץ״ ידיעות והעברת חשבונו, על
הבסחון. תת־שר פון

קולקטיבית הנהגה
 ם• כלאיים יצרתם עשיתם? מה .או.ם.!0

והמ מולוטוב, ו־ויאצ׳סלב נרומיקו אנדרי
 ״אגשים״, (סדור מולוטוב אנדרי את צאתם
יא סרנייביץ׳ ניקיטח ).1201 הזח העולם

 אנמי־סוב״טית. בתעמולה אתכם שים
שלו! הנעל מפגי היזהרו

חיפה הר־זהב, א.
 ההיסטורי׳ המטריאליזם עקרונות שלפי מאחר

 חברתיים, בתהליכים לאישיות חשיבות אין
 לפעולות הזיקה לא הטעות כי מקווים אנו

גרומיקו. ויאצ׳סלב מר שר־החוץ,
שיטות שתי

 ראש אמר כרושצ׳וב עם פגישתו אחרי
 כי לעתונאים מקמילאז, בריטניה, ממשלת
 הבא. באביב חדשה לוועירת־פיסנה הסכים
 על עירערו באו׳׳ם הבריטית המשלחת אנשי

 יכול לא מקמילאן כי בהדגישם זו, תשובה
בהשתת ועידת־פיסגה לכינוס להתחייב היה
נבחר. שטרם אמריקאי נשיא פות

הברי לאומה קרח חמור שמשהו נראה
 מחשבתם. בהלך מחריד ליקוי כדי עד טית,

 לאחר ורק האמת, את אומרים הם בתחילה
 באמירת מדי נחפזו לא אם שוקלים מכן

נח שלנו, המדיניות מעצבי ואילו האמת.
 חושבים מכן לאחר ורק לשקר, תחילה פזים
האמת. אמירת דווקא יותר תשתלם שמא

תל־אביב אלדד, יעקב
לתקשי״ר כקשר

 כל חייב (תקשי״ר) הקיימות התקנות לפי
 חשש בה שיש בתופעה הנתקל מדינה, עובד

 כד על להודיע פלילית, עבירה שעברו
 חייבת המשרד הנהלת משרדו. להנהלת
 של הארצי למטה מיד כד על להודיע

 ועדות-חקי- להקים למשרד ואסור המשטרה,
המשטרה. חקירת סיום עד פנימיות רה

אד: מאוד, חיובית זו שתקנה לי נדמה
 עבירה, המגלה פקיד יעשה מה (א)
 המשרד? בראשות הם העבירה עוברי כאשר

 לפגות לו מותר האם בתלונתו? יפנה לאן
המשטרה? למטה במישרין

מעו המשטרה כאשר פקיד יפנה לאן (ב)
פר (למשל: כזאת? להיות עלולה או רבת
סהר־חסידוף). שת

 למשרד-הבטחוז נוגע הדבר כאשר (נ)
 חלים אינם הנ״ל והתקנה והתקשי״ר חלילה,

 1ל המיוחדת־בצדק הסודיות אר מחר, עליו
 (למשל: יותר? עוד אותו מנבילה זה משרד
לבון). פרשת
 הזה העולם דפי מעל להציע הרשוני לבז

ק עובר־טרינה לכל שיותר ו ח  לפנות כ
 שהן מאיזו אשר חשש-עבירה, של במקרים

 המשרד להנהלת למסרם אי־אפשר סיבות
ה לוועדת־הכנסת — המשטרה למטה או

מחבריה. לאחד או במישרין, מתאימה
 כזו ועדח כי מוכיחה לבו! שפרשת דומני

ויעילה! חשובה כתובת זאת בכל היא
 תל־אביב אליעזר,

 הצעת את לדיון בזה ממלה הזה העולם
 עילום סל לשמור החייב אליעזר, הקורא

אחראי. בתפקיד המדינה עובד בהיותו שמו

תי ר !גבי
לך המיועדות שאלות

י נ ן ע ה י ל י ע כ ז ס ו ר פ ב
 עסיס מרק סוגי 6 את מבירה את האם *
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עסיס? של עי!? כמרי! משתמשת את כיצד *
...... עצמו? בפני מרק בתור .1
...... אחרים? למרקים כתוספת .2
....... אחרים? למאכלים כתוספת .3
................... מאכלים? לאיזה .4

 המכיליב (רצפטים) מתכונים לנו להמציא התואילי *
מיוחד) לפרס יזכה מוצלח (מתכון עפים? מרק

כשמך? המתכונים את שנפרסם מסכימה את האם *

 ושלהי המתכון את צרפי השאלות, על עני זה, שאלון נא גזרי
תל־אביב. ,729 לת.ד. אותו

 בהגרלת בהשתתפות אותך יזכו המלאות תשובותיך
עסיס. מתוצרת פרסים
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 כפתורים
העוון להחלפת

לסולו ★

 לתזמורת
ר * ו ב ד ל
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