
מכתבים

קצא״א סירת .על פעיל ח״ב
— הפוסל

המסורס החתול

■ש ויפה-מראה יפה־תואר בחתול מעשה
 מכל עליו שמר ׳אהבת-נפש, יאהבו בעליו

וה הנימוס כללי כל לפי וחינכו מישמר
 לפירקו, החתול הגיע אך אולם׳ מוסר.
 ׳מתפרע והחל שספג התורה כל את שפח

 מגיח היה החמה שקיעת עם ומתבריין.
החתו אחרי רץ וזימה, ניאוף לפשיטות

 מתחריו יעל מילחמה אוסר בעיר, לות
 ושסוע, קרוע מזוהם, שחר עם הביתה וחוזר
טרייה. ומכה וחבורה פצע כולו

בגע למוטב להחזירו בעליו גייסה לשווא
ה הנוכל התאושש אך ובהטסת־מוסר. רה

 להרפתקותייו שוב יוצא היד, מפצעיו, קטן
 חוזר ושוב חתיולות־החן, עם הליליות

 ראה אבריו. בכל ומרוסק !מרופש הביתה
 חתול- אית יעביר המוגזם שייצר־המין האיש

 מעשה: ועשה קם העולם, מן שעשועיו
הקטן. הנואף את סירס

 מהניתוח, החתול החלים כאשר לימים,
הפ אך שלמים. ללילות להיעלם החל שוב
 פרווה עם ומצוחצח, נקי !׳חוזר היה עם

 מבני־טובים. לחתול כיאה ומבריקה, שלמה
 ״אולי :ושאל התופעה, על האיש תהה
 בלילות •עכשיו עושה אתה מה לי תגיד

 מצוחצח ינקי, חוזר אתה זה וכיצד בחוץ.
אבריך?״ בכל ושלם

 ״עכשיו החיתול. השיב מאד,״ ״פשוט
יועץ...״ אני

 תל־אביב אלחנגי, אליעזר
עיתוגאי של שיטותיך
 הזה (העולם פורסם אשר על בתגובה

 שובתי של בסירות ביקורי אודות )1970
 אשקלון, חוף !מול קצא״א של מחלקת־הים

 ראייתי אומנם כי להעיר לעצמי מרשה אני
 כאשר ינאי. יוסי העיתון, כתב את במקום
 רשימות מנהל הוא אין מדוע אותו שאלתי
המתר יאחר בדקדקנות עוקב אינו ומדוע

ברשמ או ועיפרון בנייר שימוש •תוך חש,
 סמך על לדווח נוהג הוא כי לי ענה קול,

משלו. בשיטות־עבודה זיכרונו,
 בעיקר מאד, תמוה לי ניראה הדבר

 לבלות אמור הוא כי טען ינאי שיוסי משום
 בשיטות- יממות. מיספר במשך הסירות על

 המילולי שהדיווח פלא אין כאלה, דיווח
 את מתאר אינו ביעיתיונכם פורסם אשר

 ואת כתיבתו סיגנון את רק אלא האמת,
הנ״ל. כתבכם שיל הרוחני עולמו

 שפורסמה בכתבה היחידי המהימן החלק
 עידן של המצולם הדו״ח הוא בעיתונכם

 ואמיתיים, ברורים הם צילומיו אגמון.
ישר־דרך. לעיתונאי כיאה

ירושלים פעיל, מאיר
 הטכניקה את מבקר הזה העולם אין •

ואין כהיסטוריון, פעיל ח״כ עבודת של

העבו שיטת את לבקר מוסמך פעיל וז״כ
 ציין לא פעיל •שח״ב חבל עיתונאי. של דה
 דייק לא לדעתו, במיה, אחת במילה אף

בי במתיחת והסתפק בדיווחו, ינאי יוסי
עניינית. לא אי׳שית, קורת

הפל משלמת העירייה
ל־ ״מימון הכתבה את רב בעניין קראתי

פוסל במומו

 תל-אביב״(העולס בעיריית •גם — מיפלגות
 את לבדוק כשהתחלתי אולם ).1970 הזה

מפ עובדה לי התבררה המוסדות, שמות
 המופיעים מוסדות 130כ־ מתוך תיעה.

 במקומות פעמיים חוזרים 19 ברשימה,
התש ואחוזי המיחוייבים הסכומים שונים.

 המיקרים, בכל זהים העירייה מטעם לום
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 ו1ל1ע במציאות
טוב לד׳אודח־נט זקוק בבר
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בע״ס נורית חב׳ המפיצים: בע״מ בלפון :בישראל הסוכן 19727 הזה העולם.


