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)4 מעמוד (המשן
מתל־אביב. פרידמן אליהו פינחס הרבני

 מינוי של בעייה פתר מותו כי בה סופר
 שוזר. מיספר למנות איפשר חדשים, דיינים

 לי הזכיר זה ואשכנזים. ספרדים דיינים של
 ממינסק, הגדול המגיד מפי ששמעתי סיפור

 נכבד מקום לו מקדיש שז״ר זלמן שהנשיא
בוקר: כוכבי בספרו

 בעיר. גמלה מהומה קרתה פסח בערב
ה מפני חששו והיהודים הרוג, ילד נמצא

 התכנסו העדה גדולי ובא. הממשמש פוגרום
 השולחן בראש יושב כשהרבי במצב, לדון

 השמש, מאירקה לחדר התפרץ לפתע ונאנח.
ל השמש כשנשאל משימחה. צוהל כשהוא

 הפוגרום סכנת ״ :השיב השימחה, פשר
 יהודי!״ הוא ההרוג שהילד התברר חלפה!

תל-אביב קורכמן, יוסף

המרי תנועת
 הארץ, את הפוקד ההתייקרות גל נוכח

העס של ואי־האכפתיות האונים חוסר ונוכח
 לספק הדואגים למיניהם, המפלגתיים קנים

פ מכוניות לעצמם
 דרך מציע אני אר,

ציבו למאבק חדשה
שבי לארגן יש רי!
מיצ של קניה, תת
ש אחר, או זה רך

 באופן הועלה מחירו
שרירותי.

 בדרום- הכושים
בזמ ערכו אפריקה

 נסיעות, שביתת נו
ה בעלי את אילצו

 להוריד אוטובוסים
ה מחיר את לבסוף
קו שהועלה נסיעה,

 לשביתה, סיבה וששימש לכן דם
 אינכם כי פעם לא כבר הוכחתם אתם
ל קורא אני לכן צודק. ממאבק נרתעים
 תנועת בראש לעמוד הזה העולם עורכי

ביטוי. וככלי כמנחה לה לשמש אזרחי, מרי
 שאדרש, מה בכל לכם לעזור מוכן אני

 החושבים אזרחים עשרות עוד מכיר ואני
כמוני.
 הקטן, האדם את המייצגים היחידים אתם
ב משהו לעשות החובה מוטלת ועליכם

עכשיו! — נידון
חיפה יורדן, דנים

כרשת נלכדה
 עירער הזה העולם של האחרון הגליון

שלי. המשפחה שלזזת את לגמרי
 בבתי, נלחמת שאני משנה למעלה כבר

ל להיהפך החולמת
 שניה. לביא דליה

בקבי קוראת הילדה
 ש־ מילה כל עות

 דליה על מתפרסמת
 על חולמת בעתונות,

 הגדול לעולם נסיעה
 כפי זוהר חיי ועל

 השחקנית שמנהלת
הישראלית.

 האחרון הנימוק
 כי היה, לי שנשאר
 חייבת עבריה צעירה
מול בארץ לחיות

ל לד. ואסור דתה
 את פירסמתם והנה, הארץ. של עזיבה תכנן

 (העולם בבגד־הרשת דליה של תמונותיה
 ב־ גם נדבקה בתי ועכשיו — )1443 הזה

 בגד־הים את לחתוך ורוצה הזה שגעון
בהתאם. שלה

להז לענות יכולה אני מה
חיפה היימן, דכורה

מסוכנת. ריגול רשת שזו

צודקת לעולם טעות
״ ב אחד הפסח, חג א פ העצ ויום י מ
גבעתיים). שבועון (גבעתון, מאות

גבעתיים קשטן, משה

ה הופיע הספר פ ס (חרות). האנגלית ב
ירושלים ממן, אלי

ת את ו ש בפאריז חי האחרונות חייו נ
אחרונות). (ידיעות

רמת-גן חבויניק, חיים

י מצעד ב צ (הארץ). ה
תל-אביב בן־צכי, צבי
!•

 תינתן זה כמדור קדימה זבות
 המצרפים קוראים של למכתכיהם

למבתכים. תצלומיהם את

יורדן

1444 הזה העולם6


