
מכתבים

דובק
 המדינה שנות 30 \ות מלווה

ובפיתוח בעשייה

שלו והסיגריה עשור כל

שנה 40-0 למעלה ץזיכות סיגריות מייצרת דובק

כולם
אוהבים,

יעקנסון ד״ר פרסים

מילחמה עוד לא
ה אמת, / לכרות שלום סאדאת הלך
 השבנו / לגרות אותנו התחיל / ייתכן?

חן־חן. לו
 מיספר ציטט / במעלה ראשון כתנאי

 נביא / בן־אללה מוחמר בשם / שורות
 שהשלום הייתכן, אמת, . / הדורות. כל

אכן? יבוא
 שלום־ תוכנית / ודרשיו עם לפני נאם
 משיח הנה / חשב נבון יהודי כל / אחווה

 השתחוו / ארגמן שטיח פרשו / !בא
 והוא / לבן חמור לו הושיטו / לרגליו

 יבוא שהשלום הייתכן, אמת, / עליו. רכב
? אכן

 תכלת של / טלית לו הלבישו מייד
 קראנו / לשליט חבשנו כיפה / ציצית עם
 / סאדאת ביקר ביד־ושס / ידיד. לו

 כף־ הטביע וגם / מלכים בבכוד הובל
 הייתכן, אמת, / בספר־האורחים. / היד

אכן? יבוא שהשלום
 / בדבר. החליטו / הטניין מן .בישיבה

 ורחוב / ״ג׳יהאן״ בשם יישוב לקרוא
 / במהרה יגידו ימים / ״אנוואר״. שם על
 :ההצהרה תוגשם ואם / נחמה באה אם

!״מילחנוה שוב עוד ״לא
,אכן?״ יברא ׳שהשלום הייתכן, אמת,

תל־אביב ארזי, ד.

הסכם פולחן
 שנים כבר הספר עם את מכיר אני
 היתד. היום שראיתי כמו חוצפה אבל רבות,

 נערה של מעילה גב על חידוש: בבחינת
 קופסת של בגודל שלט תפור היד. 15 כבת

 באותיות באנגלית, כתוב ועליו סיגריות
 לא מתח״. מפיג ״הזיון עיניים: מאירות

 או תנאף״ ״לא למשל: שם, כתוב היה
ושלום. חס תגנוב״, ״לא או תחמוד״ ״לא

 התחשק עיני. למראה להאמין לי קשה
 היא כמה ולשאול הנערה אל לגשת לי

 המילה על פס לשים לי התחשק לוקחת.
 נזכרתי שלי. שבתעודת־הזהות ״יהודי״
בגדי על לתפור שהוכרחו אחרים ביהודים

 של חדש סוג יש היום צהוב. טלאי הם
 ״בורדה״ הוא שלהם שהאלוהים יהודים,

 כאלה יהודים על הסכם. הוא ופולחנם
זין. שם אני

ד א ר ש , י ג ד ־ ר חולת ב

לתיר!ון תיקון
 שמי נפגעו ברחובות פיאט מוסך כבעל

 משה ח״כ של שמו וכן שלי והמוניטין
 אנשים במדור שפורסמה מהרכילות קצב,

 למסור סירבתי כאילו )2117 הזה (העולם
ב לתיקון שנמסרה מכוניתו, את לח״כ

מתיקו כסף לי חייב שהוא משום מוסכי,
ש לדברים אחראי אני אין קודמים. נים

 לכן וחסרי-שחר. שקר הם הדברים נכתבו.
 בעיתונכם הכחשה לפרסם מבקש אני

קצב. ח״כ בפני והתנצלות
רחובות ליליא[, ׳משה

 את בסיפור ציין לא הזה העולם !•
 אירעה בו כמקום ליליאן, מוסך של שמו

 בתשובה אולם קצב. ח״כ עם התקרית
 אמיתות על הזד. העולם עומד זה, למיכתב
 של דוברו על־ידי גם שאושר הסיפור,

קצב. ח״כ'

יורדת חרמה — עולה המחיר
 ה- מחירי הועלו ביותר קצר זמן לפני

 שנים שלוש לאחר וזאת 1007ב״ס אסימונים
 זו העלאה כי סביר, לי נראה זה וחצי.

 4070 של הדראסטית ההעלאה במקום היא
ב אך שהועלו הדואר, שירותי במחירי
 העלאת מאז רב זמן עבר לא .1977 דצמבר
 ב־ שומעים אנו ומה האסימונים מחירי

 את שמעלים בעיתון? וקוראים גלי־צה״ל
נדספים. 407ב־< הדואר שירותי מחיר
 הזה, המחוכם״ ב״תרגיל שמרגיז מה

 ההעלאה ולעומת הציבור, את כאן שרימו
 רמת־השי- יורדת הדואר שירותי במחירי

 סבירה. בלתי בצורה האחרון בזמן רות
כש אפילו ליעדו, מגיע לא פשוט דואר

 אישית ואני רשומים. במיכתבים מדובר
מכך. נכוויתי

עוז ניר־ הדואר, מחלק שפיר, ידמי
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