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כאכו־בביר

 במו- ראיתי באבו־כביר, עצור כשהייתי
והת השתולל המפורסם שולמן איך עיני
 שקט, לאדם הרביץ הוא אחר: בעציר עלל

 ואחר־כך למרק, מים לו שפך זקן, מגודל
 לא והשוהרים — בפנים המרק את לו שפך

התערבו.
ה על להגן כדי המשטרה קיימת ברחוב

 בבית־המעצר, שלטונה, תחת ודווקא אורח•
הגנה. ללא אותו משאירה היא

ה ש קריית־שלום ב., מ

המבייש
והמתבייש

 הישראלית האימפריה שופר לסיפור בקשר
 במשפט להגיב ברצוני ),1698 הזה (העולם

ה לפי הכל — בתלמוד שנאמר כפי אחד:
והמתבייש. מבייש

גרוס, יעקב
תל־אביב טיימס־אוף־ישראל,

 מחזירי־אור <
צה״ל לחיילי

 שפורסמה לילית הסוואה לכתבה בקשר
:1961 הזה בהעולם

ל הלאומית המועצה כאילו נכון זה אין
 כל אין כי למסקנה, הגיעה תאונות מניעת

 מחזירי- בתגים חיילי־צה״ל את לצייד צורך
 הצבא לשלטונות זאת הציעה המועצה אור•

חו כארבעה לפני לאחרונה פעמים, מספר
 לה־ כאפשרי צה״ל ראה לא לצערנו, דשים.
לפנייתנו. ענות

כללי, מזכיר תליניד, נ.
תאונות, למניעת הלאומית המועצה
תל־אביב

גי ■ ג  אי
שחור גץ

ה העולם גליון לידי הגיע באיחור, קצת
 הקרח, על פלדה סוס הסיפור ובו ,1688 זה

 הקפוא האגם את חציתי שבו המיבצע אודות
אופנועי. גבי על בקופנהאגן

 שחור, נץ הייתי לא מעולם ורעי, ידידי
מגורי מקום זה, מלבד אותי. שכינו כפי

ואופנוע אברהם
יד־אליהו. עדיין אלא בת־ים, איננו

קופנהאגן אברהם, נוריאל

מעות 88
צודקת לעולם

.שינן גיורא (מיל.) סא״ל .  כי הוסיף .
 בתנאי נוסף, שרות לחודש לחתום מוכן הוא

ר להקפת חופשה שיקבל ו ב ט  (ידיעות־ ה
.25.3.70 אחרונות,

חיפה גוטסמן, זאב

 מהתבים השולחים קוראים
 כק• אותם לנסח מתבקשים

למצוי• תינתן עדיפות צרה.
למכתביהם. תמונות פיס

!כותרת תן

 המוצלחות הבותרות לשולחי למעלה. לתמונה מתאימה כותרת שלח
 גלויות על־,גכי לשלוח יש הכותרות את ספרים. פרסי יחולקו ביותר
 כותרת״. ״תן הגלוייה: על ולציין תל־אביב, ,136 ד. לת. כלבד

21.4.70 הוא הכותרות למישלוח האחרון המועד
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