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מכתבים
היפה התל

 הארביטקז, עמדת את נקטתם ממטו
 ־1דיז כיכר ׳במקום :ליא:מור גת, אלישע

 לכל !״תל־דיזנגוף״ העי׳דיה בוינה גוף
ית הכיכר לכיס דיזנגוף מרחוב המסתכל

 הנכנסות ואפלות שחורות מנסרות גלו
תל. לתוך

 ובטלוויזיה עיתונכם דפי מעל הוויכוח
 מול ׳מדופלם ארכיטקט :זה מול זה העמיד

 עיריית ■של שר־היתחבורה שהפך ״עסקך׳
 לר־ ניתן מעשה׳ לאחר היום, תליאביב.

 שני על יפה ניראה דיזנגזף שרחוב אית
 לאותן זכר אן הכיכר. ציידי משיני צדדיו

 יכל כן, על יתר !ואפלות. שחורות מנהרות
״תיל״. מאשר אוורירי יותר ניראה המיבנה

ב שהתנועה כיום לריאות יכול ילד כל
 בין יפה הפרדה יש פשוטה. הפכה כיכר

 כבר יכן כלי־הרכב, לבין הולכי־הרגל
 יפה פינה תהיה שהכיכר לראות אפשר

 גת אלישע אם לפני־כן. משהיתה יותיר
 מראש, הדבר את לראות היה יכול לא

 הרי האפל, הצד את רק ראה הוא ואם
 כ־ אותו הסמיך בעצם: מי !מהרהר איי

ארכיטקט.
תל־אביב מהנדס, דורון, יצריו

סופית הכחשה
 הופיעה )2095 הזה (העולם בעיתונכם

 שנרדף בימים לישינסקי ייוסף על ■רשימה
 על שהועלה לפני זמן־מוה היישוב, על־ידי

ונד זה, גיליון לדי נפל במיקרה הגרדום,
 אף בו שאין הבא, הקטע למקרא המתי
עלי של ריח ממנו ונודף אמת שיל שמץ

:שפלה לה
 לפית־ רגלי פסעו ולישנסקי .נדב ״צבי

 וריקליס ששמואליק שעד, ערה ואדי חת
 שנים במשך המטבעות. אוצר את החביאו

לעצ זמן בעבור שניטל בכך ריקליס נודשיד
ש מאחר המחבוא, מן המטבעות את מו

מרוקן.״ מצאוהו השוטר אנשי
 הוא סוסו, עד מתחילתו הזה, הסיפור כל
 בכל תפרסמו כי דורש אני גמור. שיקר

 על והתנצלות !נמרצת הכחשה ההקדם
בכבודי. הפגיעה

ס ח ס, פינ תל־אביב ריקדי
 סוף־סוף כי על שמח הזה העולם י•

שה ריקליס, אודות על הסיפור מוכחש
 רבים בפירסומים הופיעו אודותיו רמזים
לישנסקי. פרשת על בעבר

מום וכל השישאים
 על בנו מקנאים השמאלנים המשומדים

 אותנו שונאים ד,ם ולכן האיתנה אמונתנו
 שטריי־ לכתביי דומים וכתביהם וימחזותיהם

 ציונים לעצמם קוראים והם וגבלם. כר
 שלימד, ברגר זז. י. זה ומנהיגם, שפויים.

 ואילו צדיקים הם הטופחים הגויים כי
 האשמים. הרשעים הם הטבוחים היהודים

באש !נולד אוסטרמן הלמוט פרוס׳ וסנה
הי בנפשו חיל וכאן כנען לארץ !ויברח כנז
 שמו: ונקרא מטאמורסוזה שיקורין: פוך

 כשדות ונפצע לחם והוא אבנרי, אורי
 ברנר ב״מסודת״ ממשיך הוא וכיום פלשת
 ונוטריה, ישראל דת !נגד ומסית ונבלם
מנ כי ומשנן, מסביר הוא גיסא׳ מאידך

 צדיק הוא עראפאת יאסר הרוצחים היג
 הונם המדיחים הנוצרים וגם שלום, אוהב

הכנעני. השמירמר בעיני ״קדושים״
 ודד החילונים העתים ■מכותבי !ואחדים
והפי וכתבו יחדיו חברו הכנעני שטירמר

ל שיצא בן־צוון, יהושע נגד שטנה צו
 ועל מאזניים לנו הסו אומר: !ואני חרות■

 יהושע של המיליונים אית .נשים אחת כף
 פשעי את נשים השנית הכף ועל בז־ציון

 להאשימם מעז ואני השמאלנים. החילונים
 התיירות שר ג׳נוסייד. :שיקוריין עם ברצח

אל אלפי רצח קול־קולודני מר לשעבר,
לש ■שהעבירם ישראל, ילדי נשמות פים
 השווה״צ, של הייבסקציא גלחי לידי מד,

 של גדודים מהים !והצמיחו גידלו ואלה
 וכל ורוצחים ושודדים וחשיישאים ארסים

 כמו חינם בן־צ״ון שיל והמיליונים !רע. מום
 הנשמות ירצח לעומת ילדים, של בנדורות

 השיוה״צ. זגלחי קול־קולודני בידי
נ,ב.

 בשביל הרסה לתרום מתבקש הקורא
 ומי הרגל. את כביר יפשיט הכותב כי הדף,

 מקריאת עונג ושואב גל ■באותו שקולט
ל סופרים שכר לשלם מתבקש זה, דף

ובנחמה. בנקמה לראות ויזכה כותב,
תל־אביב קורניק, צכי חיים
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