
מכתבים
ההטופיט עלילות

?כנופיות דרד־ארץ ?למר הזמז הניע
הזה (העולם המשתוללות הילדים חוטפי

 להז להבהיר >,1288
מ סולד הציבור כי

ולשכ הפשע מעשי
הח נחושה כי נעו

ל לא העם לטת
המ הפיכת הרשות

 מקלט למדינת דינה
נננסטרים, לחבורות
דוג לפי הפועלות

 נוסח ידועות מות
שיקאנו.
— נאותה חקיקה

טאסר־ עונש הטלת
 החוטף כל על עולם
ל־ המסייע או קטין

 יכולה — הסתרתו
ה המצב את לשפר זה. בשטח אומלל ניפו*
. .  עצמו הפושע .

ש הארוך בזמן חשבודנפש לעשות יוכל
 שוחמכר יוסל׳ה של נורלו לרשותו. נעמיד

 מילדי אחד כל של גורלו להיות עלול
 בטחו! להם להבטיח מצווים ואנו ישראל,

.מינימאלי . .
ברלין, ניפר, פאול

המערבית גרמניה
 יוס׳לה נחטף מאז שנים שלוש כבר עברו

 לשאת מסוגלים הוריו כיצד יודע ואיני
.זאת גזרה .  יש משטרה, בארץ יש .

 האחראים שלדברי מוסדות, שני — בולשת
ה הצד על תפקידם את ממלאים עליהם

 לא כיצד השאלה אולם — ביותר טוב
 עקבות את לגלות שנים שלוש במשך הצליחו
טענה. ללא נותרה וחוטפיו יוס׳לה

 להרתם חייבים הענייו שלקידום חושבני
סופ כגוז: מתקדמים, ציבוריים גורמים

 בתרומתו שיעזרו מדענים, שחקנים, רים,
הזה. העולם של ובתמיכתו

בת־יס ק״ י.
ה מתקבל החוטפים על הכתבה סן
 ללא אמת דוברת ויניק משפחת כי רושם
וחבריו בלוי דויר דברי ואילו רוסי

 ״ללא הסיסמא כנושאי בספק. מוטלים
את להעמיד עליכם חובת פנים״, משוא

 אשר עד מעמד, באותו השונות הגירסות
בית־הטשפם. על-ידי הענייז יובהר
. .  המחתרת לפעולת הצדקה שום איז .

 כדי האמצעים כל לנקוט ויש הקנאית
 דתיים ילדים מועברים עוד כל אר לבטלה.

 המיסיוז ואנשי חילוניים לקיבוצים מהאניות
 אי! אחרים, רבים ילדים לרשתם מושכים

 בדמות לעזאזל שעיר למציאת הצדקה שום
ת... עטור בלוי דויד הפאו

חיפה ד,לוי, יעל
 ה״חטו- על סיפור למדוני העממי בביה״ס

יל נזלו אשר הרעים הקוזקים ועל פיס״
 דתם. על והעבירום מאמותיהם רכים דים

(בפי בזויות דם עלילות על למדתי ועוד

 יהודים כי המספרות כמובז), הנוצרים,
 בפני הדגישו מורי כל ילדים. חוטפים
 מעשה כי בישראל) יהודי ילד כל (ובפני

 עלילות וכי נורא היה הקוזקים החוטפים
היו. שקר הדם

 ישראל בעתוני עתה אני קורא והנה
מאמו רכים ילדים החוטפים יהודים על

נוצרים). לא (הפעם תיהם
רי של המודרניים״ ה״קוזקים טובים במה

 של הקלסיים הקוזקים מן עולם של בונו
 בעובדה האם ות״ט? ת״ח ופרעות פטלורה

 מוכרים והללו כזה אלוהים מכרו שההם
 אולי או אחרת? באדרת אלוהים אותו

 מלה? ברית נעשתה של״מודרניים״ בעובדה
 צחנה נודפת זה אחרון שמנימוק דומני

 שהביאה הנזע, ותורת בחרתנו״ ״אתה של
נימולים. מליון ששה של להשמדתם בזמנו

 מורה כל (או ממורי טי לי יאמר אולי
 עלי מדוע בביה״ם), אלה פרשיות המלמד
 ולא בישראל עתונים שכותבים למה להאמין
 זה בנושא הנוצרים שאמרו למה להאמין

הביניים? בימי
.. הלאו הדגל לחילול גם אגב, ובדרך .

 הדגל בזיון ואיפה. איפה תהיה אל מי
 )1288 הזה (העולם הערבית בטירה הלאומי

 כבזיונו מידה באותה ונפשע הוא חמור
ם בטאה י ר ע פחות). אה (ואולי ש

חיפה כהן, אמנון
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לגולדמן גול
 הזה (העולם נולדם; נחום דר׳ סבור אם
 בחיבוק־ידיים, לשבת יוכל הוא כי )1289
 ונמסור לו נקרא אנחנו היום בבוא ואז
 מועד, הוא — צלחת על השלטון את לו

מאד.
 העם על-ידי שנקרא דה־נול, שארל אפילו
השל אל לחזור משבר של ברגע הצרפתי

 ואני זאת. להשיג כדי קשה עמל טון,
לדה־ עצטו את חושב אינו שנולדמו מקווה

שני. גול
נתניה גילאון, חנן

לדה־גולדמן? אולי

לרש ל״ג
 נפלו אשר לרווקים־ז״ל, ההספד רשימת

 ),1288 הזה (העולם בעומר ל״ג בשואת הלל
 שעדיפים הנחושה בהחלטתי אותי חיזקה

שו את לעודד בדי כלב. חיי על זאב חיי
 מל״ג ומתדלדלות ההולכות הרווקים, רות

המ לכם שולח הריני למשנהו, אחד בעומר
בקרב. הנכנע לכל הצפוי של ציורית חשה

 תל־אביב עציוני, יוסי
 לפי הנשימה, כלות עד הכלולות חזון
תמונה. ראה — עציוני הקורא

כעומד סטל״ג
 של האהרון הגליון הופיע במקרה לא

עמו שלושה שהקדיש ),1289( הזה העולם
 מדורות בעומר. בל״ג הסטלגים, למבול דים
 לקח אילו יפות יותר הרבה היו החג

 אותם ושרה הסטלג, ספרי כל את מישהו
רחמים. ללא

היצ לכל פורקן משמש דברה היה אולי
 לספק באים שהסטלנים הסאריסטייס, רים

אותם.
תל־אביב מורגנשסרן, אסתר

 בשם חדש, לספר נושא משמש היה הדבר
 נראית ׳היתה עטיפתו שעל בעומר, סטל״ג
 מעל עומדת למחצה, עירומה נאצית חיילת

 לפיד נושא יהודי כשילד עצים, לערימת
הסדורה. את להבעיר ניגש

רע ויצר מדיניות
 המכתבים חילופי לענין מתייחס אני

 יש ).1288 הזה (העולם שלומוב־צ׳רצ׳יל
הישיבה תלמידי על להמנות הכבוד לי
שלוטוב. לומד בה

 שלומוב בין המכתבים חילופי את קראתי
 אורי של ספרו בעקבות שבאו וצ׳רצ׳יל

 אותם על גם ונטנחי הקרם״, ״צלב אבנרי
 הספר את להם העביר ששלוסוב אנשים

 צ׳ר־ של שתנובתו נראר, לי לקריאה. הזה
שבזו. בתור מראש צפויה היתה צ׳יל

 ונוטה באופיו אופטימיסט הוא שלומוב
ישי תלסיד שהנו למרות זולתו. את לזכות

 ביסוק להכיר מסרב הוא אורטודוקסית בה
 נא! ואולי מנעוריו" רע האדם לב ״יצר

מ לשמוע מנת על לצ׳רצ׳יל שפנה הסיבה
זו. כאובה פרשה על האמת את פיו

 וש־ העתוו עורכי ציפו אם כן. על יתר
לק לי מותר צ׳רצ׳יל, של לתשובתו לומוב

המרה. על יתר נאיביים שהנכם בוע
שיענה? ברצונכם מה וכי

 ברוקלין, גולדשמידם (״ברני״) ברוך
ארצות־הברית ניו-יורק,

המלחמה טעם
 מחתרת של חוברת־הדרכה לידי נפלה

טאק על בה קראתי השאר ביו העכברים.
מצטט: אני במלחמודרחוב. מהפכנית טיקה

 מפניו. תברח אל האויב, את ״בראותד
 חתול, של מטבעו ואז, לנגדו. בגלוי התייצב
שיט עד תחכה אל אחריד. לרדוף יתחיל

 אל מהירה. במנוסה פחח אלא אותר, רוף
 אותו. יאכל החתול כי כאשר, את תאבד
 מתוכננת, נסינה ובצע קור־רוח על ׳סמור

 עליך היפי. כל אחריד רודף כשהחתול
 לנק־ שת1ד.־יז-החר אל זו בצורה להובילו

 בעל- בו יטפל כבר שם ,טעימיאו*. ניק
 ההישג עטו. לנו שיש הסדר לפי העסק,

אויב בזאת תחסל א) כפול: יהיה שלד
ש עד רקוח כסה תחנה אם ב) וצורר,
חתיכה.״ מטנו לגנום תוכל נקניק, בצורת יצא החתול

חולון מרדושנופסימן, סופאפ

 דבר שום מבינה שלא פשוטה, חתולה אני
להש אוכל לא לבז ובמלחמות. בפוליטיקה צד אם בויכוח תתף

בהכ העכברים, קו
 בל על מלחמה ריזם
ח הוא באשר חתול
 רק רוצח אני תול.

 של למכהבו להתייחם
 פלדרטאוס דוקטור
ה (דעולם המלומד

 ובאופז 11289 זה
 האח־ לפיסקה מיוחד

 :מכתבו של ר*נה
 ידעתם רק ״אילו

(העכב שהם במה
 ל־ טעימים רים)

חיר!״
יבו אני זה על

 ועוד — לדבר לה
י מלי־ כשאני איד! מ י מ

הביתה עכבר אה
 אני אם בייחוד הקטנים. אצל חג יום זה

 לבז. בשאטל רוטב עם אפוי, אותו מנישה
 מבינה, אני המלומד, הדוקטור של טטכתבו

 יש אולי כו, אם הבישול. הוא שתחביבו
לי? ידוע שאינו חדש תפריט איזה לו

חדרה שפודימונה, מימי
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 המפורסמות הסיגריות דוגמת לפי
בעולם.

 קלה בפתיחה ניחנת זו חזקה אריזה
 הסיגריות וצורת טעם על ושומרת

שבהן. לאחרונה עד המעולות

ר לעבוד לך בדאי טו סנ  ־־ ל
מושלמת סיגריה היא


