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 פעמים כמה
 מהם- להפטר נסית
הצלחת?? ולא

הז׳וקים! את נחסל אנחנו
והבטוחה המודרנית הדרך את אחת פעם נסי

הדוקים להשמדת
 מקבלת את שעה) 1כ־!/ שלנו(שעורר חיטוי לאחר
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)8 מעמוד (המשך
 אינה הישראלי, הציבור לעיני בעיניו,

ז הוגנת תמורה בבחינת
בני־ברק התשבי, אליעזר

 הניח כי על בגין את לבקר יש מדוע
 ריקות, בידיים למצריים לחזור לסאדאת

 לא כי וטען חזר עצמו סאדאת כאשר
 עצם מלבד בישראל, בביקורו דבר ביקש

הכנסתי בפני להופיע ההזדמנות
, אורי י אשדוד לי

מהלול חדשות
 מבטים להעיף התחלתי פיתאום אז טוב,

 בלול התרנגולות שכל וראיתי לצדדים
 שאיזה התברר נורא. להתרגש התחילו
 שהכרבולת ביגלל חשוב, נורא תרנגול

 ללול. להגיע עומד אדומה, נורא שלו
 הכירכורים את עוד לשמוע אפשר כמה אז

ל האלה
 נישואין לי מזכיר העניין כל מה משום

הער האהובים שכנינו אוי, גירושין. אחרי
 שנתתי מהפראים רחוקים לא הם בים!
נהד חרוזים יקבל סאדאת חרוזים. להם
מבסוטים. יהיו וכולם רים

טכ ללא נאומים, ללא השלום: בשם
 בניע קלה, בלחיצודידיים נסתפק סים.

שלום. בחיוך. ראש,
הרצליה נוה־עמל, ניצן, מ.

דוהה אסוציאציה
 שפורסמו תמונות מספר מונחות לפני

הטעו סאדאת, של ביקורו בעת בעיתונות
 שם־לב מישהו אם תמהני הבהרה. נות

הע כמו שבצילומים: ״הקטנים״ לפרטים
החני- הסעודה בשעת סאדאת שענב ניבה

והעניבה סאדאת
הקרם צלב

 למראה האמנתי לא לכבודו. שנערכה גית
 מעוטרת היתה סאדאת של עניבתו עיני:

אורכה. לכל בצלבי-קרם
 מופיע לשימצה הידוע צלב־הקרם אומנם

 ידוע כן וכמו הפוך, בכיוון העניבה על
 הנאצית המפלגה של המצאתה אינו שהוא

 נפוץ שהיה עיטור־קישוט אלא הגרמנית,
באסוציאצ די אך קדומות. בתרבויות כבר

 אלפי במוחות זה למראה המתעוררת יה
 לנטוע כדי בכלל, ויהודים השואה ניצולי

בנפשם. דחייה רגש
 השראת שמא או בלבד מקרה זה האם

? ושם ביד הביקור
תל־אביב ראובן, אריה

פי! הזה העולם <•  האחרון בגיליון הי
תו תשומת־הלב את ו נ ע  סאדאת. של ל

 מודע היה לא המצרי שהנשיא מאליו מובן
עליה. המודפס לדגם

יונה שהרג החייל
 אולי אמיתית. הסתם מן יונה, לה עפה

 הפיקח החייל קם יונה. אבל לבנה, לא
נשק אלא אינה היונה לדבריו אבן. וזורק

 משחית. כלי בתוכו הנושא הרסני, חדיש,
ו האומנם
 והודיע ביתו על להגן החייל לו חשב

 הניצים אלה היו אולי או השכנים. לכל
 היתה שעלולה אבן בכפו, האבן את ששמו
לדורות. בכייה להיות

 לא אך נענש, ואף החייל ננזף נכון,
 להרוג שקל היא הנחמה נתנחם. בזאת

היונים. כל את להרוג קשה אך אחת יונה
פתח־תקווה כספי, עמי

 מוטה הרמטכ״ל פרשת על בכתבתכם
 הראל, ישראל העיתונאי כאילו טענתם גור

 התריע בו מוטה, עם הראיון את שפירסם
 (העולם סאדאת כביכול שמכין ההונאה על

 של ספרו את ששיכתב הוא )2099 הזה
 הראל כי היא האמת ד׳. פלוגה מוטה,

 האריות שער הספר את מוטה עם יחד כתב
האחרון. ספרו את שיכתב ולא

תל־אביב ע.ח*,

לדיר־יאסין הגיטו ■מן
 ביותר הנורא הדבר כי מאמין אני

 המאמינים יש השואה. היתד, לעמנו שקרה
חיי כי מאמינים אחרים לשכחה. אסור כי

בשואה. שאירע מה את ולהבין לראות בים
 טובים יהודים נמצאים האחרונים בין

אור חזיונות פעם מדי לערוך הטורחים
 השואה אירועי את משחזרים בהם קוליים

 כפר דיר-יאסין, כמו מקומיים בגיטאות
אל־כרום. ומג׳ד קאסם

לימו לסיור לצאת יהודי כל על חובה
לל כדי המשוחזרים הגיטאות באחד דים
 גם כי תקווה אני לעמו. קרה מה מוד

 יבואו מדרום־אפריקה הנאמנים ידידינו
 עם מודרני ניטו מנוהל כיצד ללמוד
 שנאמר: כפי בתים. והריסת מכות עוצר,

תורה.״ תצא מציון ״כי
גבעתיים קאופמן, י.
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ד״ש של המוסר

 הודיע ד״ש, מראשי הלוי, בנימיו ח״כ
 ויר־ ד״ש ח״כ של מועמדותו הצגת כי

 באורח שופטים, למינוי לוועדה שובסקי
 והוא ד״ש. להחלטת בניגוד היא עצמאי,
 חוקי' ׳לא אינו ״צעדו שימו־לב: מוסיף,

כד. מוסרי.״ אינו הוא אולם
 בשימוש זהירים היו ד״ש, אנשי אנא,
 לעשות יודע כמוכם מי הרי מוסר. במילה
זה. ממושג פלסתר

הרצליה גיזנן, מרוד

מראיין של גסותו
 לצורה רבה בחומרה להתייחס לי יורשה

 כותרת, עלי בתוכנית לונדון, ירון ראיין בה
חוצ וברוב המגיש הגזים אלמגור. דו את

 15ה־ ג/ (ביום אלמגור ה את כינה פתו
 מפני וזאת מאנייאק״. כ״סכס בנובמבר)

 המצויינת התוכנית את עורך שדן
 הרא- פרקה הדיעות שלכל החשק, ערוגות

בטוב-טעם. הוגש שוו
 אינה למרואיינים רוחו גסות אך לי, צר

 רשות- על לדעתי לתוכנית. מאומה מוסיפה
 ל- מחליף מציאת מחדש לשקול השידור

 להתנצל האיש של מחובתו כן כמו ירוו.
 התבטאות על בפומבי אלמגור דן בפני
זו. גסה

גבעתיים צרפתי, יופי

מעורפלת עיפקה

 רחוב של שמו הוחלף שנים כארבע לפני
 על בדנר, לרחוב רוקח ממבוא ברמת־גן

 נקרא מה שום על בדנר. אליעזר שם
 מבירור ז״ל? בדנר אליעזר ע״ש הרחוב

הס העיר לראשי המקורבים אצל שערכתי
 מעורפלת עיסקה פה נעשתה כי לי תבר
 הוא בדנר. מקם המנוח, של בנו עם'

 מיבנה להדום לעיריה לאפשר התחייב
 לנרי- וכתמורה בזמנו, שהוקם בלתי־חוקי

 אביו שם על רחוב העיריה תקרא בותו
המנוח.
ש לאנשים פרם הינתן ייעשה? הנך
החוק? על עברו

 במילחמת בחזית שנפל לבן אב הנני
מזה רמת-גן תושב אני יום־הכיפורים.
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