
)5 מעמוד (המשך
 חדש. שם מגיע לא חוששני, לאיזור, אך

המש כל עם גדול״, ״שטח על לשמור יש
מזה. תמע

עפולה דויד, יונה
ככוח פינוי

לא במארס, 13ב־ מדירתי, בכוח פוניתי
 חפצי כל הוזמנתי. לא אליו מישפט חר

 פינוי, פסק בית־המישפט ברחוב. מונחים
 — בעצמי זאת עשיתי עירעור, וכשהגשתי

עורך־דיו. לעצמי להעמיד כסף לי אין כי
 פנייה הגשתי שלילית. תשובה התוצאה:

תשובה. קיבלתי וטרם העליון לבית־המשפט
 לי ידוע אי־תשלום. בגלל זאת לי עשו

 הגר עמידר, ממנהלי אחד של קרוביו על
 לגבי — וזאת אותה, שילם ולא במשכנתא

עין מעלימה עמידר הנהלת גבוהים. סכומים

- ...

אברגיל של המפונים רהיטיו

הכלח. עליהם שאבד גלותיים
 בתפיסתכם מדי לכת אתם מרחיקים אך

 קשר מכל המשוחרר החדש, הישראלי של
ההיסטורי. עברו עם

שה דרך־החדשנות את לשבח יש לדעתי,
 המאה לרוח בהתאם בה, ללכת חייב עם

 התכחשות מתוך לא לעולם אך העשרים,
 אינך הרוחנית. ולמסורת ההיסטורי לעבר
 להגיד יכול אינך מאין. יש ליצור יכול

 אינך .1948ב־ עוצבו ישראל עם של שערכיו
 אלפיים משך שעוצבו ערכי-עם, לבטל יכול
האומה. של סם־חיים ושהם שנה,

אברמוביץ, אריה
חיפה למשפטים, סטודנט

בלונדון* הישראלית השגרירות לפני ההפגנה
 שואלים ),1590 הזה (העולם הרבנים״ פחת

 את לעזוב כדי קיבלתי כסף ״כמה ברחוב
 לעצמי מתאר אני נעים. לא וזה ?״ ארוסתי

זו. דיבה מפיץ מי
 וחלילה חס לא עיראקי. בחור איני אגב,

 הן עובדות אך זו, עדה נגד משהו לי שיש
 בקונסוליה שהוצאה תעודת־המעבר עובדות.

 מעידה ,4330 ומספרה ,18.10.50ב־ ישראלית
מתוניסיה. הם כשהורי בפאריס, שנולדתי
 משפחת- מצד איומים הושמעו אומנם

ש כאדם עלי, אך הזאת, המכובדת הכלה
ה רושם. עשו לא הם בשכונות־עוני, גדל

מכו בצורה המשפחה, מבחינת נגמר, עניין
ש אוסיף כאחת. וחברתית אנושית ערת,

 כשרים, להיות המתיימרים אלה, אנשים
 שאפשר ביותר הבלתי־כשר המעשה את עשו

 ילדה לבשה לא פעמיים :הדעת על להעלות
שמלות־כלולותיה. זו טהורה

 גדול מה מבינים ואיננו גברים, אנחנו
צרות־אופק. בשל שנגרם זו, ילדה של כאבה

קי אומנם :כסף שקיבלתי לטענה אשר
 ראש־ בהסכמת אחר, מאדם לירות אלף בלתי

 החתונה, להכנת נועד זה כסף אך המשפחה,
 לעניין מקנה זה ראש־ד,משפחה. בהסכמת

לגמרי. שונה מוסרי אופי
 אחרי באוטובוס שחיזרתי כתבתם אגב,

 את מזמן עברתי יפהפיית־הדור. שהיא נערה
 שיטות- כבר לי ויש הטיסשעשרה, גיל

 יפה אומנם היא לילדה, אשר אחרות. חיזור
בנפש. אבל —

ירושלים סעדה, אלי

בלונדון הסטודנטים הפגנת
הפגנת־ר,סטודנ אודות הכתבה על תודה

 .0593 הזה (העולם בלונדון הישראליים טים
שיבושים. כמה בה שנפלו חבל

 לקיים סיסמה הועלתה לא בהפגנה למשל:
פתו בדלתיים טועמה חליל של מישפטו את

 אזרחי מישפט לקיים היתה: הסיסמה חות.
 המצורף. בתצלום שנראה כפי צבאי, ולא

 דרישה העלה אבנרי אורי שח״כ לי נדמה
בכנסת. דומה

 הישיש ״הפילוסוף כי לקביעה, בקשר
 עם קשר כל מכבר זה איבד ראסל בדטראנד

 פרי־עטו, המאמר, את נא ראו — המציאות״
במארס. 15ב־ בניו־סטייטסמן, שהופיע

למתמטיקה, המח׳ אור, עקיבא
לונדון קולג׳, קינגס

והבלכה המשוררת
 אלונה הקוראה של למיכתבה בקשר

 הזה (העולם סיפרי־ד,פורנוגראפיה על ברגר,
ב־ נכתבה לא משלי מילה שום : )1593

 לי יש שולץ. הקולונל של כלבתו הייתי
הו לא ומעולם לכך, מישפטיות הוכחות
שכתבתיו. אשמתי
ב או בטעות שמי, השתרבב שנים לפני

זה. בהקשר — העיתונים באחד זדון,
 הדבר משוררת. שאני שכתבתם תודה

 איננו אדם שבימינו כמה עד מוכיח, רק
או כינוי של תוספת לו אין אם אדם

ב תתנצל לא ברגר גברת אם מיקצוע.
 על נגדה משפטית תביעה אגיש קרוב,

דיבה. הוצאת
ירושלים לוין, צפרירה

משוררת אולי, אינה, לוין הקוראה #
 הנושא קובץ־שירים בזמנו פירסמה אן —
במיסה. לבדי השם את

 תינתן זה כמדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למבתביהם

למכתבים. תצלוטיהם את
 לענייני הניספח דרור, אמנון מימין: *

בשגרירות. ונוער סטודנסים

צי במוסדות עובדים מסוגו ואנשים ממנו,
 מובטלים. דווקא ואינם בוריים,

ולגשמים. לסופות החוצה, זורקים ואותי
היורה, רחוב אברגיל, אלי
דימונה ,788 בית ליד

 לפני — אברגיל הקורא של רהיטיו •
תמונה. ראה — סופות־הגשמים ואחרי

לעבר קשר
 רבים עם מזדהה אני שנמצא ספק אין

 של רעננה לרוח ביטוי שהם מרעיונותיכם,
 אתם פוריים בארצו. תקומתו שחידש עם

להרגלים ביטוי שהן מיסגרות־חיים בניפוץ

האגדי בושי
ה על הכתבה את רב בעניין קראתי

(ה לרבת־עמון שחדר הזה, המופלא בחור
 היינו אישית, מכירו אני ).1594 הזה עולם
בבית־ברל. חודשים, שמונה משך ביחד,

 אינה הכתבה מתוך שהצטיירה התמונה
 ומפליא מאלף פורסם, שלא ומה שלמה.

גיבור־הכתבה. של מעלילותיו פחות לא
 ותושייתו הרב אומץ־ליבו מלבד ״כושי״,

מפו חוש בעל איש הוא מצב, מכל להחלץ
 חברותו לצדק. תח

 ב־ ועצומה איתנה
 — מילתו מיבחן.

סלע.
 בבית״ לי, זכור

ל בא כיצד ברל,
 בחור הקורסים אחד

ש מה שכל חדש,
 — בעולם לו היה
 בערב גבו. על נשא

מו כושי את ראיתי
בג סט מארונו ציא
ל אותם ונותן דים

״ שהוא חשבתי חדש. שי בו  ״
רב זמן מזה מכירו

 בחוש־הריח הדבר: כן שלא הסתבר אך —
במצוקה. שהבחור כושי הבחין לו, האופייני

 יידע לחיי־רוח. מיוחד יחם גם לכושי יש
 עליו עושים מדעי־הרוח, ובכל בפילוסופיה,

 בגלל דוזקא שהצטיין למרות עמוק, רושם
מזל הוא אין והעזתו. קשיחותו אומץ־ליבו,

 במנה ניחנו שלא אלה את בהערכתו זל
גבריות. תכונות של גדושה
מ ורק לגמרי, צנוע היה מעלליו לגבי
 אכן, אודותם. על לשמוע היה ניתן אחרים

 אך פאנטסטי, הוא ״כושי״ ששמו הסיפור
 עצמו כושי דימיון. של קורטוב אף בו אין
ואמיתית. חיה אגדה הוא

מיצפה־רנזון שפירא, עמיחי
הרבנים משפחת

במש־ ״פצצה הכתבה את פירסמתם מאז

ך יש א□  ל״■ 3.50 ל
ך יש ה ל מ ל  כ

 שווא כדי שדרוש
 הדאוא תחתוני

□ החמודים שבעול
שלן־. ■היו

גוף. לנל מתאימים אווריריים. חדישים. בארק. לראשונה
 לנו תמיד מרהיבה־ זיגזג סריגת סטרץ׳. הלנקה 1007־מ-

כחול או שחור או אדום, או ירוק, עם בשילוב
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