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 בצלם אשר יחד, גם אלה לכל הכבוד
 הביטוי זה שהיה חושבני נבראו) אלוקים
 ראוי אליו אשר ו״בסקזמו״, ביותר החמוד

 כבר ״אם שהרי זה, נכבד דוקטור היה
 של חלקו איפוא ייגרע מדוע מתירנות,
 המפלה האנושית צביעותנו עקב ראש־עיר

״ראש-עיר״. לבין ״ראש־אדם״ בין
 של בביטויו לדון כבר אם כן, על יתר

 אפשרות כל אין משפטית מבחינה שדי,
 לשלו התכוון הנכבד שראש־עירנו להוכיח

 לזכות להגיע כדי הכל ככלות אחרי שהרי
 על לאו כי (אף ראש־עיר של נשיקתו

 יגיע שהמנשק הדבר טבעי דווקא) לחיו
 עירו ״כואב של לרמה קודם־כל איפוא
ה של הצר במובן ולאו־דווקא ממש״
 שלו ה״חמודילה״ אל הקשורות בעיות

בבית־הספר.
 ירושלים אבישי, נין־ציון

 ?ולי! טדי ■
מתאים! לא
נכבד ציבורי תפקיד הנושא אדם כאשר

 כראוי, תפקידו את ממלא אינו וחשוב,
 יגישו מהרשלנות שהנפגעים ׳מאליו מובן
 המעוות. את ולתקן לשפר תביעות אליו

 מפיו פולט ואף מתרגז הלה כאשר אך
 עובר שהדבר הרי תרבותיות, בלתי מילים

 עיריית ראש לכבוד היא והכוונה גבול. כל
קולק. טדי מר ירושלים

 והמלים זאת לומר התכוון לא הוא אם
 הרי ברוחו, שלט כשלא מפיו נפלטו
 ראש אך להצטדק. הזדמנות לכבודו ניתנה

 נחושה במצח הכריז ירושלים עיריית
 ראיון בשעת צופים, אלפי ימאות לעיני

 כך יעל לחזור מוכן היה כי בטלוויזיה,
 אזרח לאף מרשה לא שהוא בעוד בעתיד,
כך. אליו לפנות

 את תואמים אינם קולק טדי של ■מעשיו
ל מתאים אינו עצמו הוא וגם תפקידו
עיר. ראש תפקיד

 ירושלים עיריית ראש כבודו לנו ויסלח
בקיצוניות. התבטאנו אם

באומפלד, גדעון תכור, אדון
בית־ ד כתה תלמידי לדרר, דנה
תל־אביב תל־נורדאו, ספר

לנגר

דברים 8
דיוקם על

 באשקלון גיהינום לכתבה בהתייחס
הדב להעמיד עלי ),1779 הזה (הטולס

דיוקם: על רים
חל גיאוד יונים באסיר הדנה בפיסקה

 זה אדם כי בה נאמר שיבוש. כנראה
ה מהחדר. ברחתי ואני בנוכחותי הוכה
 אסיר שום הוכה לא מעולם כי היא אמת

זה. אסיר לא וגם ■בנוכחותי,
 לחדד מחוץ היה האיש כי הוא נכון

 שיחה. לשם אחרים אסירים קיבלתי בו
מ במרוצה ויצאתי צווחה שמיעתי לפתע
 אסיר על הצועק סוהר וראיתי החדר
 חברו עם ושוחח הריצפה על ישב אשר

 לקיר. ראשו עם ולעמוד לקום לו והיורה
בערך. וחצי שנה לפני אירע זה מיקרה

 משה של בואו על המספר בקטע גם
 מתקבל קבלני נעים את לראות דייו

 באשקלון. נערכה הפגישה כאילו הרושם
 כאשר קבלני עם נפגש דיין כי היא האמת

 הפסקת למען והתערב בחקירה, היה זה
הכאתו.

תל־אביב לנגר, פדיציה

 מכתבי■ חשולחים קוראים
 כקצדח. אותם לניח מתבקשים

תמו דמצרפיס תינתן עדיפות
למכתכיחם. נות

 הצטרפי
 בעולם הנשים למיליוני
 חזיות ואוהבות הלובשות
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ת להשיג הארץ בבל ובסלונים המובחרות בחנויו
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