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מכתבים
)7 מעמוד (המשך

 על בכיתמי־צבע אלא והחלביים, הבשריים
 הבשרי בבלי חור לנקב במקום הסכו״ם,
 ̂ מתקלף, הצבע ביניהם. להבדיל כך ועל־ידי
באוכל. משתלב הוא וגם כמובן׳

 בנדון, משהו לעשות הזמן הגיע אולי אז
מישהו? שירעילו לפני

 טירת־הכרמד כהן, משה
גמיקווה הזרזיר

בירו שצולם הדתי, הזקן של תצלומו
כאילו נראה ראשון. במבט מדהים שלים,

בירושלים יהודי
ביד? מח

עלינו. לא הזרזיר, בידו נושא הטוב היהודי
 נושא שהאיש רואים שני במבט רק

מהמיקווה. חתר והנושה מגבת,
 ירושלים רותם, אבי

 — החשוד המימען בעד היהודי תצלום •
גלופה. ראה
בישראל רק לא

 ממכת סובלים ישראל אזרחי רק לא
 בה שיש המדינה לשוודיה, גם טלפונים.

 (הגבוה תושבים אלף יכל טלפונים 650
 - אום־ לתלונות. סיבות יש באירופה) ביותר

 ישראל. לתושבי שיש מזוז אחר מסוג נם,
 כי לו ברי מיספר, מחייג השוודי כאשר
 במקרה רק המבוקש, הסיספר את יקבל
 מנוי־טלפון, עם להתקשר יוכל לא אחד
סו על לשמור מבקש המנוי כאשר זאת

שלו. מיספר־הטלפון דיות
 ביותר הנפוץ העיתון מערכת עשתה כך

 בשטוקהולם למערכת אקספרס!. בשוודיה,
 1 כדי שוודיה). מאלמו(דרום בעיר סניף יש

 שטוק־ בין הפרעות ללא ישיר קשר לאפשר
 מיס־ מאלמו מערכת קיבלה למאלמו, הולם

המערכת. לחברי רק הידוע סודי פר־טלפון
 מאלפו של בקווי־הםלםון שיפוצים בשל
 בין בעיר. מיספרי־טלפונים רבבות הוחלפו
מע של הסודי מיספר-הטלפון גם השאר,

 שבו היום למחרת במאלמו. אקספרס! רכת
 העיתון עורך טילפן המיססרים, הוחלפו

מוק תשובה וקיבל למאלמו, משטוקהולם
 לפגות נא הוחלף. ,.מיספר־הטלפון לטת:

 העורך החדש.״ המיספר לקבלת למודיעין
ש לאחר וזו, המודיעץ למרכזנית טילפן
 אמרה: לפגיה׳ אשר ברשימות עיינה

 , רק סודי, מיספר זהו מאד, ״מצטערת
 המיססר.״ ידוע הטלפון לבעל

 עורך לה השיב !״הטלפון בעל הוא ״אני
 את תקבל אדוני, ״מצטערת׳ האקספרס!.

 בדואר.״ רשום במיכתב החדש המיספר
 בשל אולם כשורה, פועל השוודי הדואר

ה מיספר בו שהיה המיכיתב אבד תקלח
במאלמו. אקספרס! מערבת של טלפון

 בין המילולי הוויכוח נמשך ימים שלושה
 של המודיעין רכזת לבין האקספרס! עורך

 סבלנותו פקעה לבסוף שטוקחולם. מרכזיית
 י הראשון, בדף פורסם הסיפור העורך, של
 נערכה שר-התיקשורת בהתערבות ורק

 הטלפונים. לרשות העיתון בין ״סולחה״
בשוודיה. העיתונים קוראי כל להנאת

שוודיה גוזי, י.
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