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בהריון
 :ביותר הנאה המתנה

 פרופ׳אשרמן של ספרו
אמהות" ״לקראת

הספרים חנויות בכל להשיג

רגע!
 עולמות הפותחים קשרים

אפש לרשותך. מעמידים אנו
 אספני עם קשרים לקשור רות

 מכל מזכרות, מטבעות, בולים,
 היום עוד פנה תבל• ארצות
— אלינו

״ ל א ר ש י ״
 בינלאומית להתכתבות המכון

 11015 ח.ד. תל־אביב,
לפרוספקט. בבולים אגורה 20 צרף

מכתבים
)3 מעמוד (המשך

 אתם רק רעיוני־ציבורי ניתוח וחובת זה
 אין עצמכם! על לקבל וחייבים מסוגלים

 בזה ממלכתי שמכשיר — ואסור — נבוז זה
 בצבא הנותנים מעטים, של נחלתם יהיה

 במחשבה, — לזרים והכניסה שלהם, כבחור
אסורה. תהיה — בהרהור או בדיבור

 מאשר העם לכלל משותף יותר קנייז אי!
 דעתו להביע אזרח כל של וזכותו הצבא,
ובבטחוז! בגלוי זה בעניי! ורצונו
ל הבעייה את וחילקתם התחכמתם אתם
 אולם — הבטחוז ומערכת הצבא, — שניים

ד,בט מערבת לבי! הצבא בין להטריד איז
מלפ נזהרתם ומאמריכם דבריכם בכל חון.
 לבקר. היה כשצריך נם המקודש", ב״שם גוע

ה והפולחן הריסוס כוהני הייתם למעשה,
 מלא תמיד היה ופיכם הצבא, של גדולים
והללו. שבחיו

 אנשי ובתוכם שטחיים, קוראים כמה אמנם
 בערד בזילזול האשימוכם הנ״ל, ״המערכת״

 עובדי שהנכם היא האמת אולם הצבא,
.כשרים. ״בעל״ .

 שאיני לציין עלי כהלכה, שאובן בכדי
 ״אויבי המכונות מן קבוצה אף על נמנה

במפ תפקיד ובעל חבר אני אדרבה, העם״.
 במהימנותי לכפור קשה ויהיה לאומית לגה
ולמדינה. לעם

קרית־אתו אפרתי, נסים
מכונת־כתיכה על פריטה

 להעמיד עלי אישי, נזק למנוע מנת על
 לפרסם שנתפתיתם הפרטים את דיוקם על

):1282 הזה (העולם ״אנשים״ במדור אודותי
הרש הירידה )1(

שבי היחידה מית
 ל־ בואי מאז צעתי

 מדירה היתה ארה״ב
ל הרביעית בקומה
הרא בקומת דירה
מגורי. בבית שונה

 באר־ מעמרי )2(
 מעולם היה לא ה״ב
 או ״סטודנטית״ כשל
 ושום ״מהגרת״ כשל

ל או לכאז שינוי
בדר נעשח לא כאן
 שהותי במשך כוני

במקום.
העוב מלבד )3(
הנ״ל שבדירתי דה

תמיר ש גיטרה, מצוייה
הניאונראפי המרחק

 ללילה כאז יום הופר לתל-אביב ניו־יורק בין
 חמש לשעה בבוקר תשע שעה ושבין שם,

 את מלווה אני ניו־יורק) (שעון אחר־הצהרים
 הקרז במשרד הכתיבה מכונת על פריטתי
 אחר קשר כל הרי —חרישי בזימזום הקיימת

 במועדוני-לילה זימרה לבין עבודתי ביו
ושרירותי. כפוי גם אלא מקרי, רק לא תינו

ניו־יורק תמיר, מרים
והלאום הפסנתרן

 ),1283 הזה (העולם ״אנשים״ במדור
בברי ב״ץ מעדרו של הצלחתו על כתבתם

עצמו את מתאר שהפסנתרן וציינתם טניה
כ״רומני".
ה לתוכנית כ״ץ מעדרו שהעניק בראיון

הקונ אחרי בי־בי-סי, שידורי של עברית
 כמה מדוע האמן נשאל בלונדון, שלו צרט

 רומני. לאום כבעל אותו ציינו המבקרים מן
 אין שבדרך-כלל כר, על הצביע כ״ץ מעדרו

בחיי דיים בקיאים המוסיקאלייס המבקרים
 שבכל הוסיף, הוא הזרים. האמנים של הם

 למשל, כמו, לכד, האפשרות לו שהיתה מקרה
 הרגיש הוא שלו, האוסטראלי הסיור בעת

. ישראלי אמן שהנו
 התכנית מארגן ביננשטוק, ארוין

לונדון בי־בי־סי, יהעברית,
באכזיב הרס

 משנים אלה בימים
 בראש סיררי התיכון"

פיצוצי על־ידי מידים
 הים ״מועדוז עובדי

מש הם באכזיב. ת
 פראי סלעים קטע ן

להכ במטרה ויפה,
ליב הים את ניס
שה.

 זה אכזרי ניתוח
לפיצו תקדים הוא
ולהפק נוספים צים
 ביתם פושעת דות
 סוגרים ארצנו. לנוף
ב האהוב הנוף את

 ותייל בטוז גדרות
 ו־ ומסועפות גבוהות
 של ברוחו פונעים
השרי אחד המקום,

שנות המעטים דים
 בישראל לפליטה רו

שג בקצב המתפתחת
עוני.

ע״י הוכרה אכזיב אביבי
 והעיתונות הציבור

 במשרד התיכנוז אגף מיוחדת. נוף פנינת
 בו הכיר המקום, לטובת רבות עשה ;פנים
 לפי כולו השטח את והקפיא לאומי פארק

 האוסר ,1936 ערים בנין לפקודת 13 ועיף
חדשה. בניה וכל הרם כל :ו

 הנוף שוחרי כל בעיני חול זורים אבל
 על טלחמת שנוח עשר בהישני מזלזלים
 הטבו־ כל את המועדון סגר כד על נוסף:טירתו.

 האר׳ו בצפון היחיד הים חוף אל וות
 שהו־ עקרוני, פסק־דין למרות לרחצה, זראוי

 בפירוש האוסר מחוזי, בית־ריז על-ידי וא
_ חופים. :סגור  בציבור ההשפעה בעלי כל אל פונה אני

 אלה אכזריות גזירות למנוע בממשלה
לא כי — הציבור זכויות ושלילת אכזיב

מרזיר ידידיי.הדבר. כוחי

הוחמצה שטרם ההזדמגות
 אפשר )1284 הזה (העולם קנוט בטי על

 שאינם ויש אותה המעריצים יש להתווכח:
 הטיפוסים מז לא היא אבל אותה. מבינים

לקור■ נתתם אילו בתריסר. שנ״ם־עשר של

ובעלה קנוט בטי
דעתי. עם מסכימים היו בוודאי — אותה לראות הזדמנות איכם

 עליה שכתב הצרפתי העתונאי על תמיתני
 אמנם המיואשים״. נומרים ״כד בסיררה

ה ״ההזדמנות בשם שלה לבאר קראה היא
הזדמ תחמיץ שהיא קבע מי אבל אחרונה״,

זו? נות
 ־אביב תל לוין, אריק

תמו ראת — האחרונה״ ב״הזדמנות בטי
נה.

הטיעון להיזוק
.,ני בעניו שירא ־בר הקורא של למכתבו

 ב״ני- משתמשים ):1278 הזה (העולם בוי"
להו ״בקינג" האנגלית למלה כתרגום בוי"
לדב תוקף ליתן כרי מאחרי״, ״עמידה ראת לטענותיו. ולסייע ריו
:לעברית האנגלי ״בקינג" של העתקתו ננד לומר מה יש לי נם

 בציו־ זאת במלה משתמשים באננלית )1(
 לעברים ההכרח מז ואין ובהשאלה ריית
 מועתקים, ציוריים מושגים לשפתם לקחת
 ואם המיוחדת, שלה רוחה שפה שלכל מאחר

וכבדי״לשוז. שפד, עמקי- עילגים, שפת לנו תהיה ככה, נמשיך
 האנגלים בעקבות ללכת צורר אין )2(

 אשר תחת בשמות, מדי יותר המשתמשים
ל בפעלים השימוש יותר רווח בשפתנו

אלה. כגון מושגים הבעת
חיו כורח כשאי; לחדש אותנו מאלץ מי

 גבוי לתת למה חדשה? מלה התובע ני,
 לומר, אפשר אם בר־שירא, הקורא לתביעת

 או בר־שירא, לתביעת למעוז עתה: ער כמו
בר־שירא? תביעת את לחזק —

ירושלים הכהן, הזיק משה
חתר עכבר

 חכחידני! לא בר־מיאו, טומטום לד, דע
 בכר? תתפאר ועוד — עכברים שלושה אכלת
רוצח!
 ולא אשתוק לא
אנ אשר עד אנוח
ה אחי דם את קום

 מכריז אני שפוד.
 תורמה, מלחמת עליד

ב עכברי־אור מלחמת
י־חושד. חתול

 הרצחניות בשיניך
ל קץ לשים ביקשת
 ושליו חופשי וויכוח
ה בוגרי — בינינו
 אבל הקטן. מחזור
 לא הבימוי חופש

 ימות לא והוא מת.
 באפי! נשמה עוד כל
מל בד אלחם לא

 אתה כי סדירה, חמה
 ארד אבל ממני. חזק

מת ותראה למחתרת,
ספידוקובסקונאד

 לד! שאעשה
ספידוקובסקונאל, ויתרתן

במחתרת
לנכים נדכה
מו אינכם מדוע אליכם: לי אחת טענה
 בנורלם. מתעניינים ואינכם לנכים יד שיטים

 איך ותראו מצבם את מקרוב שתבדקו כדאי
 באו כאילו השיקום, באגף מושפלים שהם

להם. נותנים לא הנדבה את אפילו אבל נדבות. לבקש
 שלכם נמרצת פעולה שאחרי בטוח אני

חברי. אלפי ומצב מצבי ישתפר
ירושלים צה״ל, נכה

ך דא־אסף אד אסף
כתב )1274 הזר, (העולם ״תצפית״ במדור

 החי־ שר סגן של מבישה התנהגות על תם
 לקחת סרב שכאילו עמי־אסף, מר נור,

 כמה הופיעו נם מאז במכוניתו. פציעים
 לידיעה קוראיכם של זועמות תנובות וכמה

 אינה זו ידיעה לי, שידוע כמה עד זו.
 מעמד. באותו שאירע מה את נכונה משקפת

 ״מעריב״ בעתון נם נתפרסם לפברואר 26ב־
 נלעד, מקיבוץ פרידמן דן סמל של מכתבו
 גיר- את יהמאשר למקרה, עד־ראיה שהיה

בנידון. עמי-אסף של סתו
תל־זזביב ליכטנשטיין, גדעון

כברם שוערים
 כולה במדינה איו בז־נוריה, מדויד חוץ

 כה בכנות עצמו את להלל המסוגל אדם
 על מאמרו בכל אבנר'. אורי כמו גמורה

 משפט רק היה )1282 הזה (העולם הקומנדו
 את מיצה לא כי אם לאמת, המתקרב אחר

כלשהי.״ ביהירות מופרז, עצמי כבטחון לוקים ״הם התופעה:
חיפה בת־אורן, ענת׳

 ׳•י ה- מערכת לחברי להעניק מציע אני ..
שבועוז״! ״שועלי התואר: את הזה עולם

ירושלים בונה, בנימין
 / בנורחב פשטו שוב השבועון ״שועלי
 דן ועד מאילת / בליל. השלהבת ונושאים

ישראל.״ לחרות / הקרב זה נטוש שוב !

1285 הזה העולם4


