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 מפני בהצלחה אותה ■שיעבירו גם תרצה
 את מעט להוריד כדאי ״שבשעת־חירום

 מהמועמדות.״ הדרישות
הכ להציע אפשר לשעת־חירום, כפתרון

 הלא־ הפעולות את שיבצע כוח־עזר נסת
תמ מתן וכן בבתי־החולים. סיעודיות

 ממקצוען. שפרשו האחיות להחזרת ריצים
 על לשמור תמשיך שהאחות לשמור צריך
 ימשיך והחולה מתאימה, סיעודית רמה

לו. המגיע את לקבל
פתח־תקווה כדארנה, קאסם

דימיוניוה מכוגת־זמן
 המאמר שכותב הדבר, מקאברי כמה עד

 היסטורית, מבחינה והמסולף האנטישמי
 נושא )2035( הזה העולם בפורום שפורסם

 הנביא, יחזקאל של כימעט המלא שמו את
הכוו בקיברו. אלה בימים מתהפך שוודאי

 כתב אשר מדנמרק, בוזי ליחזקאל היא נה
ההיסטוריה״. בהוראת ״הזיוף על

מיכת־ את זוכרים ודאי ותיקים קוראים
 חודשיים, מלפני בהי, מר של הקודם בו

 לפעמים מצדה.״ ״כזב של הכותרת תחת
מר הפליג לא אם עצמי, את אני שואל

הח אשר דמיונית מכונת־זמן באיזו בהי
ה כי השני. הבית לתקופת אותו זירה

 אין במיכתביו, אשר והעובדות אמיתות
היס מחקר או ספר בשום סימוכין להן

 בשיגעון־ נגוע להיות צריך אדם טורי.
בהיס הפנאי בשעות לשחק כדי גדלות
זו. בצורה היהודית טוריה

 אל לכתוב מתבקשים דבריו קוראי אלפי
 את לחרוט שתסכים כדי איטליה, ממשלת

 כי שער־טיטום. על בהי יחזקאל של שמו
 ריהבילי־ לתת עברי אדם העז סוף סוף

 ה־ ולמצביאו הנאור הברברי לעם טציה
 בן־זכאי, יוחנן רבי עליך, לי צר נערץ.

 אנשים של הרוחני מנהיגם שהפכת על
 רעיונך את הפכו אשר בוזי, מר כדוגמת
וירי העם של רוחניותו הצלת על המופלא

 לסלידתך היסטורית להוכחה ליבנה, דתו
החומות. שבין מעמך

קריית־אתא רן, לכי■ מאיר
כיצים עצים, ,8לצי
״סנו רשימתכם את שקראתי אחרי גם
 אני ),2035 הזה (העולם לסנוקר״ קרת

 שחקני כי ביאליק) נ. ח. (כמו סבור עדיין
 בעצים האוחזים ״לצים הינם הביליארד

בביצים.״ וחובטים
 רחובות פינטו, משה

מידבר״שממה — הכנסת
 לפני שהופיעו הדברים את לקשר ברצוני

 מיב־ במדור הזה בהעודם שבועות מיספר
 לכנסת לחזור אבנרי אורי ״על כי תביס,

אח בידיעות שהופיעה לכתבה בהקדם,״
 הכותרת תחת קינן, עמוס מאת רונות

 בכתבה, בגין.״ למר הידד פעמים ״שלוש
 מייוחד, ובחוש־הומור בטאקט המתובלת

 האופוזיציה, של הנצחי למנהיג קינן מריע
 וסיעתו הוא אין לשלום להתנגד שמלבד
מאומה. עושים

 חש העדין׳ גם ולו הישראלי, הציבור
 הפך מהכנסת אבגרי אורי פרש שמאז

 שיריב מי אין מידבר־שממה. הזה המוסד
ממש מילים שיטיח מי אין העם, ריב את
 יום מדי הממשלה. חברי בפני ולעניין יות

 ושחיתויות רציניות בעיות צצות ביומו
 לדעתי, בכנסת. פה פוצה ואין בצמרת,

 מעתה כבר לפעול להתחיל אבנרי אורי על
יח הבוחרים שציבור על־מנת ולהתארגן

מעימקי־הלב. הצלחה הכנסת. אל אותו זיר
גן רמת־ פורמן, מאשה

המלכה? על מלגלג מי
 תבל, מים מור, שרינה אני מבינה

מיוצ איננה הזוהרת היפהפיה הישראלית
 מרשים אתם ולכן עיתונכם, על־ידי גת

 ואפילו המידה על יתר בה לזלזל לעצמכם
 זוכה אינה מלכת־המים אם עליה. ללגלג
 אין מים־תבל, כמו תשומת־לב באותה
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