
מכתבים
ו הצדק ומישכן עם־הספר מולדת ישראל,
 לא אשר למעשה שהאחראים מאחר היושר.
 גילוי־דעת לסרסם לנכון מצאו לא ״עשה
 להתריע אלא ברירה לי נותרה לא הרש,
 כבשת־ גזלת על חרטה" של כלשהו מלא

ברבים. ותדהמתי ליבי מגינת על
ארה״ב ניו־יורק, קונשטאט, ליאור

השגה בדיחת
 בחזרה קיבלתי כאשר וצחקתי נדהמתי

טיבו בית־הקפה אל על־ידי שנשלח מיכתב
 ,בית־קפה הכתובת: לפי בתל־אביב, לי

 תל־ פרישמן, פינת דיזנגוף רחוב טיבולי,
 היה המעטפה גבי על הצית כאשר אביב׳,

 ז בדיחת־השנה לא זו האם ״בלתי־ידוע״.
תל-אביב הראל, כני

הגדולה השטיפה
 לשידורי פעם להאזין לכם מציע אני
 היום, ובאידיש. בעיברית מוסקבה רדיו

מא יותר ולא פחות לא אמרו הנ״ל למשל,
 את מספחים — בפנים כבר שאנחנו שר

 מצור ועורכים לימניים עוזרים דרום־לבנון,
 לפי בשתיקה יעבור זה שכל ומובן ימי,
 זה כי מזהירים והנ׳׳ל המאכערים. דעת
 להבעיר חסר גץ ורק בשתיקה, יעבור לא
של אזהרה והללו, הגדולה. התבערה את
לה. מתכוונים הם — הם

בשטי פעם התבטא שלהם חוש־ההומור
 כי סופר לא שלנו(אז לחיל־הים שעשו פה

 יכול שלנו הכלי כזה, ממין שטיפה עקב
 היתה שוב באחרונה קאקן). ללכת היה

 ישראלית, לספינה רוסית אניה בין תקרית
 אבל הפרוז׳קטורים/ ,תקרית בשם שכונתה

הא עם בראיון כי ניצחנו. כידוע אנחנו
 שלרוסים הבטיח הרי הוא הוד מרדכי לוף
להניח יש אז יש, ולנו מיבצעי ניסיון אין

 בים. גם אלא באוויר רק לא שהמדובר
 הימית, גבורתנו כל ולאור זאת, כל לאור
 ולתולעה לרימה עוד יש חשיבות איזו

האדירונתז! בארצנו המכרסמות
חיפה ק., משה

ההתמדה כוח■
 של הניציות הפוליטיות דיעותיו לכאורה,

 גיבשטיין, חנניה ראשון־לציון, ראש־עיריית
 שלילית השפעה להן שתהיה מחייב לא
 כראש־העיר. תפקידו בתוקף ביצועיו על

בתמי לשיאן שהגיעו אלה, לדיעות אולם
 משמעות יש קניג, במיסמך הגלוייה כתו

הבחי לשיטת הנוגעות בשאלות רצינית
 באהדת זוכה גיבשטיין מר לכנסת. רות

 בצדק, שלא (לדעתי, העיר מתושבי רבים
 ו־ המואץ הפיתוח חטא על יכו עוד והם

מל הנ״ל, התושבים אהדת חסר־התיכנון).
 די־ עם מהזדהותם נובעת אינה כתחילה,

 חוץ בתחומי הניציות הפוליטיות עותיו
 המוניציפאלי בתחום לאהדה אולם וביטחון.

 משמעות בעל כוח־התמדה יש המצומצם
כא מוחשי ביטוי לידי תבוא היא שלילית.

 אלגנטי שימוש יעשה גיבשטיין מר שר
 הוא :הבא הסצנריו לפי וזאת הנ״ל, באהדה
 את החרות בתנועת פנימיות בשיחות ישמיע

 תשריין שהתנועה ״או הבא: האולטימטום
 שארץ או לכנסת, בבחירות ריאלי מקום לי

לכנסת.״ עצמאית ברשימה
האול את תדחה החרות תנועת כי נניח

 אל גיבשטיין יפנה כזד. במיקרה טימטום.
שי במימוש כחלוץ כביכול העיר, תושבי

מ ויבקש לכנסת, האיזוריות הבחירות טת
 תיכנס כאן לכנסת. מנדט העיר תושבי

 כוח־ההת־ של השלילית ההשפעה לתמונה
 ימשיכו העיר שתושבי זה במובן — מדה
 דיעותיו במשמעות ולפשפש לדקדק שלא

ענ פיסגת ״בסדר״. הוא לדידם, הניציות.
 מיגרשיהם שמחירי ונשארה, היתה, ייניהם
תח ושהעירייה המואץ הפיתוח עם יאמירו

 יתושים ותגרש תעלות־ביוב הרבה פור
מאגני-החימצון.

 ובלתי־הגון בלתי־מוסרי זה יהיה לפיכך,
 התושבים לראשי יחדיר לא גיבשטיין אם
 ובאותה מעכשיו, כבר דיעותיו משמעות את

ענייני פיסגת את וטיפח עיצב שבה עוצמה
 בכל־זאת אם לעיל. אוזכרה שתמציתה הם

 כי הנ״ל, הסצנריו לפי הדברים יתרחשו
 אל יחווירו המאמירים המיגרשים מחירי אז

 דיעו־ מתוך המוזמנת המילחמה מחיר מול
קניג. של אלה כמו גיבשטיין, מר של תיו

ראשון־לציון דמארי, רמי

ספורטיבי הישג
 ב־ שתיים הכתבות, את בעניין קראתי

לתו ודרכו הרוחנית יכולתו על מיספר,
 (העולם בן־אברהם אבי של הדוקטור אר

 הדגש את בהערכה אציין ).2037 ,2036 הזה
 של מיוחדות תופעות על שמים שאתם
ו בכלל. שיכלית ויכולת חשיבה יכולת
העניין. לעצם כעת,

 יכולת היא בן־אברהם אבי של יכולתו
המ הרפואה. למדע נטייה פלוס זכירתית,
 המיוחדת הותיות

 קליטת היא שלו
 ו* כתובים עניינים
תוכנ לפי פליטתם

 ד — הבחינות יות
אדי ברמה זאת, כל

 הוא, כך ואם רה.
 יהיה שלא מדוע

לקלי היישום יפה
ה קביעת סדר טת

ב למיניהם ברגים
 או מטוס, מנוע

 מאה קורות קליטת
ב כלשהן שנים

הדרו העם תולדות
 עמודים מאד. לקליטת שמא או למשל, זי,

להבדיל. ממדריו־הטלפון,
 בן־אברהם אבי של הישגו כי סבור אני

 אם תתייחס, גאוגיותו ספורטיבי. הישג הוא
 והמתו־ הערוך הידע כמות שבין ליחס כן.
 הדרוש ולפרק־הזמן לגילו — בראשו אם

 ביגו ההבדל נתונה. ידע כמות לקליטת
 בנוי היה שאיינשטיין הוא איינשטיין לבין

באמ התובלה תקופת בין כמו לקפיצת־דרך
הטע המכוניות. תקופת לבין סוסים צעות

עלו לעיל זו כמו נדירה ששליטה היא נה
המקוריות. חשבון על לבוא לה

מטולה הורוביץ, צבי

בסדרים ליקוי
 ה־ טענה מאז חלף ימים לחודש קרוב

 תעלומת את לפענח הצליחה כי מישטרה
 ברמת־ דיסקונט בבנק הגדול הכספות שוד

 לכך, בקשר חשודים מיספר עצרה ואף גן,
 אפשטיין. יוסף הבנקאי־לשעבר את ובראשם

 ה־ הצליחה בעיתונים שפורסם מה על־פי
 אצל או אפשטיין, אצל למצוא מישטרה

 מהרכוש ניכר חלק עימו, הקשורים אנשים
 פוצחו שבו נועז, שוד באותו שלל שנלקח
 חומר־נפץ, בעזרת הבנק במרתף כספות
דבר. ישמע מהשכנים שאיש מבלי

 כתב־ להכין מצליחה אינה המישטרה אבל
 התאומים נגד ולא אפשטיין נגד לא אישום,

השוד. מבצעי היו טענתה שלפי ויינגרטן,

 החוק בסידרי לקוי משהו שיש סבור אני
שב אלה מימצאים על־סמך אם בישראל,

 את להביא מסוגלת היא אין המישטרה ידי
לש בוחרים הם אם לדין. שלה החשודים

 פעולה לשתף ולא עדויות למסור לא תוק,
שה ייתכן לא אבל עניינם. זה החוק, עם

 אנשים מול חסרודאונים תעמוד חברה
 בידה שיהיה מבלי בפנים, לה הצוחקים

 הוכחות סמך על לדין אותם להעמיד הכוח
 המיש־ דיברי לפי והלא בילבד. נסיבתיות

 תיכשל אכן אם בידה. מצויות אלו טרה,
 ישראל תהיה זה, במיקרה גם המישטרה

לפושעים. גן־עדן
פתח־תיקווה זליגגר, הגרי

תוראל בגלויה תערוכות
241628 טל: תל־אביב, 3 ז׳בוטינסקי רחוב

י — אוקטובר ז ו ק ס ס ו ב ר ו ר ש  צפורן ורישומי שמן — א

א — נובמבר ק ו נ בשמן מיניאטורות — י

ם — דצמבר ח שמן — גפן מנ

בי ״1״ קד
1  חנוסג׳ בית

בישראל
 שנוע בכל יפהפיות מינהו

אקסקלוסיבית. באווירה
אישי. יחס מעולה, שוות
למופת. נקיון מלא, אוויר מיזוג

 233256 טלפון תל־אביב, 31 ביל
מכבי־האש) (ליד

ו_■■■■
ה י י נ . ח ע מ ש ב

 רצוף 09.00—21.00מ־ :פתוח
.10.00—19.00 :ובשבת

1.

 דרך למורה
בד בל

 דיזל מרצדם לרכישת אפשרות
ש ד ח

 מקומות 7 או 5
קבוע עבודה מקום עם

ת״א 3087 ת.ד. לפנות

י ו נ מ ה
ת בל  חשבון, קי

א, תו פרע אנ  או
. ם ד ק ה ב

ת ק ל ח * מ מנו □,ה

סזסי■ הדה הווודיח


