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 כרגע ממנו. נימנעה תרופה כל לצינוק.
 לטיפול יוחזר לא אם לחייו, סכנה נשקפת

מייוחד. בטיפול ויזכה בבית־החולים
 שיביע כדי מצפון, בעל לכל פונים אנו

 להצלת מאבקנו, עם והזדהות סולידריות
שחאדה. מחמוד של חייו

 שחאדה מחמוד ישוחרר תובעים: אנו
!מהכלא
 אוס־אל־פחם, אגברייה, פאוזי רסאן

הפוליטיים האסירים על להגנה הוועד בשם

הצדחר. שד מחירה
 הבר- על נייר של נמר חושב מה

 הפלמ״ח דור של המכוער ווזון
).2192 הזה״ (״העולם

 לי הסבו יונתן נתן המשורר על דבריך
 בצורה מבטאים, הדברים רב. מעונג יותר

 להסביר מנסה שאני מה את מושלמת,
מוצלחות. פחות במילים שונים לאנשים

מת הטרקלין מאנשי שרבים חושב אני
 המים- ״הצלחתו עקב יונתן מנתן עלמים
 ומאד ״אורבאני אחד, משורר חרית״.
לשכנ ניסה אפילו תל־אביב״ של מודרני

קצר כה זמן בפרק רבות שמהדורות עני׳

קורן קורא
מודרני" ומאד ״אורגאני

 שכה יתכן לא שהרי שיטחיות. על מעידות
 אמיתי שהוא משהו יאהבו אנשים הרבה

מזוייף. ולא
תורנות, בעת דבריך את קראתי

ץ011 בת3^16 מ1ץ [>2.ץ
תל־אביב קורן, גידי

ח פודיטייקאים ר האריות בז־
ופולי אורגנית בעיה לפתור איך
 גם ודתיים חילוניים ולשמח טית
יחד.

 טדי ירושלים, עיריית שראש שמעתי
 ליד ההפקר לשטח פיתרון מחפש קולק,
שכם. שער

מפיתרוני. ויפה פשוט אין
היסטורי: פיתרון המודרנית לירושלים

 העתיקה, רומא נוסח (ארינה) זירה לבנות
 ימי כל ולזרוק אריות בכמה אותה למלא

ופוליטי חברי־כנסת שרים, כמה השבוע
הזירה. לתוך למיניהם קאים

 החרדים, את הזירה תשמש שבת בימי
אבנים. זריקת לתחרויות

 החילוניים העם מרוצים. יהיו כולם
 העולם מרחבי והתיירות ישמחו והחרדים

תגדל.
 פלפל דוכן הרעיון עבור מבקש אני נ.ב.

הזירה. ליד
ר, רדף ה. תל־אביב מהנדס, הלינג

בי שעטת ד האיד כ
(״ה ארליך" לסילוק ירוק ״אור

).2195 הזה״ לם
 התנהגות שלכם. הכתבה את קראתי

 עדר לי מזכירה ארליך שימחה של חבריו
 זהו האם קורבנו. על העוטה כלבי־ציד,

הקולני- היכן שכשל? לחבר הראוי היחס

 כישורים בעל מהם מישהו האם אליות?
 ארליך? של אלה על עדיפים
ישראל. מנהיגך, אלה

פתח־תקונה פיין, דני
• • •

ה ״שותפת■ א ר מ ה

״ ת... די ע הבל ו
 פאנק אבי של הבריאות מבון על

 הזה ״העולם ״אנשים׳/ (מדור
2196.(

 במכון־ והבילעדית המלאה שותפתי
 גובר רחל היא פתחתי שאותו הבריאות

 התאחדות של המוכרת הפיזיוטרפיסטית —
 שכתבתם. כפי אשתי, ולא בארץ, הכדורגל

 אמנם היא פאנק, עדית הציירת אשתי,
 מיק- הוא הציור אולם לחיים, שותפתי

הבילעדי. צועד.

ח ראיין מ■ ס א ר ?■ פ
 מיפלגת יו״ר שהעניק הראיון על

 לעי- פרס, שימעון ח״ב העבודה,
(״העו ״לואי״ הגרמני תון״המין

.2195 הזה״ לם
 בלתי־תלוי, עיתון הוא לואי כי כתבתם

 העורך כי יודע, בגרמניה אחד כל אך
 ואן־נויהאוז, היינץ פרס, ח״כ את שראיין

 שט- יחף פראנץ של מיפלגתו חבר הוא
ש כמי וידוע במיפלגתו פעיל הוא ראום.
שטראוס. למען שירותים בעיתונו מעניק

גרמניה מינכן, צ., מאיר

גמדים איד
הש מחיר המיבתבים, מדור על

 של ונמר לציפי מיכתבים בועון,
נייר.

 ב־ ביותר עלי האהובים המדורים אחד
 זהו המיכתבים. מדור הוא הזה העולם
 את ביותר המדוייק באופן המשרטט מדור

 בלי שונים, בנושאים ברחוב, הלכי־הרוח
 שהתחלתם מאז וכו׳). (פוליטיות פניות כל

מתאי איורים הזה הנהדר במדור לשלב
 יותר, וקריא למרתק מיכתבים הפך מים,
 ה־ רוב מדוע ברם, הכבוד! כל כך ועל

 ב־ נוקטים במדור המתפרסמים מיכתבים
 ? פוליטיות בשאלות שמאלני בקו דרך־כלל

 ככולם רובם הם הזה העולם קוראי האם
 את זורקים אתם שמא או שמאל, אנשי

הניי לסל היישר הימין אנשי מיכתבי
 אדם כימעם אין לי, שידוע כמה עד ? רות

קו שאינו בפוליטיקה, המתעניין בישראל
שאלתי. ולכן ושם. פה הזה העולם את רא

 מעזים אתם איך לגמרי: אחר ומשהו
 כמה בתוך השבועון מחיר את להעלות
 שהגדלתם מבלי לירות, בעשר חודשים

 ומה תקופה? באותה העמודים מיספר את
הפ כבעבר, שלא — יותר עוד שמרגיז

הע מניעי את לקוראים להסביר סקתם
המחיר. לאת

 את לפרסם הפסקתם מדוע משהו: ועוד
 מדור היה זה לציפי?״ ״מיכתבים המדור
 גם יש לדעתי מאד. ומרתק מאד מעניין
 נייר״. של ״נמר המדור את לאלתר לבטל

 מיותר והוא עצמו את מיצה כבר המדור
 מ־ עמוד שכל בשבועון־חדשות לחלוטין,

מאד." יקר עמודיו
ירושלים סלוצקי, אריה

ס טעות ל ש ת ד ר ח ת
הישראלית. הדמוקרטיה מפלאי

 ישראל, מילבד אחת, מדינה אף אין
 .9,000ל־ מגיע הפרלמנט צולחי מספר שבה

 עצמו: בעד מדבר הנזישמר מעל הקטע
גיבעתיים גכאי, חנה

 יצלחו 9000
הכנסת את

 נרשמו צולחים מ־ססס׳ע למעלה
לזכ ,26וד העממית הכנרת לצליחת

 רעיון מהוגי ז״ל, חסיד יעקב של רו
הראשונים. וממארגניה הצליחה
 בצליחד. ישתתפו הראשונה בפעם

נרמת-הגולן, המשרתים או״ט, חיילי

28.9.79 המישמר, על
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והכסף
שלך

לקראתך בא המזל בלוטו
והבריאות החינוך לקידום הפיס מפעל

 איכות סבוןקאפרי
אמיתי

עעזזזית

לח״ד טרמפ תן
219813 הזה העולם




