
מכתבים
לקוראים מיתנה
 ספר לאור יצא חודשים שיבעה לפני

 אותו שלחתי דופקים. חמבטיח בשם שלי
 ומבקרו־ העברית חסיפרות מבקרי כל אל

 עברית״), של ב״רגע שאומרים (כמו תיה
 להלל או להשמיץ הצנועה הבקשה בצירוף

 לשווא. אך — אחת קטנה בשורה ולו אותו,
 כולל ציפצף, או עט פצה אחד לא אף

 שלושה למרות הזה, העולם של ה״נמר״
שבוע. כל נוהם שהוא השלמים העמודים
 הספרים את לקחת לי אמר המו״ל עכשיו
 המהדורה), כל את אומרת: (זאת שנשארו

 מם־הכנסה... של מלאי ספירת תהיה ״כי
בשביל אותם לאחסן מקום או השק אין ולי

ש בשביל הספר את כתבתי הג׳וקים.״
 ממני מנעו המבקרים ואם אותו, יקראו

 הקוראים אל להגיע אנסה חסדיהם, את
 אין חינם מתנה, הספר את אתן :בלעדיהם

 ויכתוב עניין, בו שיגלה מי לכל כסף,
 לעיין הצנועה, הבקשה בצירוף וזאת לי.
 להשמיץ או לג׳וקים, אותו ולזרוק בו

 הכל ידידיו. באוזני אותו להלל או אותו,
העיון. לתוצאות בהתאם

 ימים, 10 תוך תשובות 500 אקבל לא אם
 ולשבים. לעוברים ברחוב הספר את אחלק

 יגיעו העותקים שרוב משש יש אז אבל
 היחידי שהספר הספר, עם בני לאותם

 לכן, הטלפונים. ספר הוא קוראים שהם
 :אדום כשטיח לפניכם שטוחה בקשתי
ותיענו! כתובותיכם, את לי שילחו

תל־אביב קלר, ריקי
 יישלח קלו ריקי הקוראת של סיפרה •
תל־אביב. 39489 לת,ד. הפונה לכל חינם

אותה שיחר! (קובי) יעקם
 קובי של האחרון המדור חאבה, אשכרה

 היה )2107 הזה (העולם סבבה״ ״עתון ניב
 לגלגל צריך כך הבאתית. הבאה ממש

 התעווזו־ ג׳עג׳ועים, ויסוחים, בלי עיתון.
 לא הקדמות בית־מרקחת, של מילים יות,

 שנאמר מה על שחוזרות וסיומות נחוצות
באמצע.
 שמדברים כמו להיות צריך חי עיתון
 הפארשית שהאקדמיה כמו ולא בניאדם,

לנו. מכתיבה ללשון
 סבבה), (מלשון והמסתבב המסתלבת כל
משובח. זה הרי

ירושלים סידו, מורים

 לסטיריקאי קרה מה בדיוק ברור לא
 האחרונים, בשבועות ניב, קובי שלכם,

המת הפוליטיים שהאירועים נראה אבל
 את טוב מדגדגים מזורז בקצב רחשים

השנון. עטו קצה ואת שלו חוש־ההומור
 בגיליון שפורסם שלו סבבה״ ה״עיתון

 בתחום גם ולו — מאד הרבה תרם האחרון
 טעמון מקפה לדעתי, המריח, הסלנג

בירושלים.
 עכשיו יודעים אנחנו לפחות מילא,

 החבר׳ח, בשפת האחרונים החידושים מהם
 עלי, להתעווז ינסה ירושלמי וכשאיזה

 לא אפילו שהוא ככה אותו אג׳עג׳ע אני
מרחובות. בכלל שאני ירגיש

רחובות קרן, דני

ב כ ר ־ ל ע ב
לרבבך חובה ביטוח רציפות על הקפד

ח אם טו ל שלך החובה בי חולק אוקטובר בחודש התחי  לשני ו
ת לשלם עליך — תשלומים  פברואר בחודש השני התשלום א

ח תעודת תוקף גמר לפני טו הראשונה. הבי

ת בדוק  שלם שבידך, הראשונה התעודה תוקף גמר מועד א
ם ת ח ה תו עד — בבנק ו ת — מועד או  השניה התעודה א

שקיבלת.

ם ה שניה תעודה א שלך. המבטח אל פנה — בידך נמצאת אינ

הביטוח! רציפות על שמור

ד ו ג י ר א נ ב א
ח חברות טו בע״מ נפגעי־רכב לביטוח איגוד בישראל הבי

דיו_______________________________________________ ר למבוגרים רק •בצבעים•
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 — ״תו״ חיפה, • 9.30 ,7.15 ,4.30 — ״פאר״ תל־אביב,
9.15 ,7.00 — ״חן״ באר־שבע, 6 9.00 ,6.45 ,4.00
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ך1 מה עו ה ה ב מסי דון? עול ב
במערומיה•■! מעמת

המדון פיתוח * דאגה אל * עצמי בטחון
 כישורים * יעילה תקשורת * ההתלהבות קסם הפעלת * ידידים תרכוש כיצד *

מיל״ה. של אנוש ליחסי המעשיים בקורסים תשיג אלה
 מנתחים צוות מרתקות, הרצאות שיעור, מערכי לימוד׳ ספרי על מתבססים הלימודים

בתל״אכיב. אמריקה ציוני בבית מתקיימים הקורסים * פעיל ותירגול
.2 עד 8מ־ )03(912093 — )03(916185 טל׳ :החדשים הקורסים מועדי על פרטים

ר 1 מ 1 ר א
וקירות דלתות צפוי

דלה מ ו
אומנות כיצירת המעוצבים הטפטים

ס ק ב ו ר
ביותר היפה המתנה
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