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מעניניסםם... חיים שעושה המשקה

0 וכיי: ה כ0
)6 מעמוד (המשך

 הופיעו שבו משוררים־קוראים, גש
ו אחרים, משוררים שלושה עוד

 תל- בצוותא להצלחה זכו אשר
ועוד. ראשון־לציון צוותא אביב,

 הנוער תנועת וחניך הארץ כיליד
 וכחבר בורוכוב, בשכונת העובד

 אשר בוקר, שדה בקיבוץ לשעבר
 בכתבי־עת משיריו ומפרסם כותב

העיתו כל של לספרות ובמוספים
(בערי העס בקול החל היומית, נות
ב פך) אלכסנדר המנוח של כתו

 ולמרחב המשמר על דרך שעתו,
 של המוסף היום שהוא (משא,
 אחרונות ידיעות הארץ, דבר),

 יכול אינני — והצופה מעריב
 ההנהלה בי מצאה פסול מה להבין

 ומדוע צוותא, מועדוני של הארצית
הו ממיסגרת להוציאני החליטה

אלו. פעות
 נעשה מדוע לברר נסיונותי כל

 בתוהו. כה עד עלו זה עוול לי
 האחראי גן, דוביק החבר אל פניתי

ו מפ״ם, במרכז ה״צוותאות״ על
 פניותי גם מתשובה. התחמק הוא

 שם־טוב, ויקטור המיפלגה, למזכיר
להבנתי. הועילו לא

 ״ימני״ אני מפ״ם אנשי לדעת אם
 כל כי בזאת, מודיע הריני מדי,

 עסקו ב״צוותאות״ שהיו המיפגשים
 וספרות, שירה בענייני ורק או

לנוש נגיעה כל להם היתד. ולא
כ מזאת: יתירה פוליטיים. אים
 חדור וכאדם לשעבר, קיבוץ איש

 ורווחה, חברה לבעיות ברגישות
 ממישרתו ש״קוצץ״ כמובטל, וכן

ה החלטת בעיקבות בממשלה,
 קיצוני הריני — הכלכלי קבינט

 בכל במפ״ם רבים מאנשים יותר
ולחלו הסוציאלי לאי־הצדק הנוגע

במדינה. התקציבית העוגה קת
 דעת עם בכל מסכים אינני אולי

 — המערבית הגדה בבעיית מפ״ם
 דבר שירה? ולערבי לזה מה אך
 נבצר והוא להבין, אוכל לא זה
ו דעת שוחר כל של מבינתו גם

! שירה
 ז׳דא- לשיטת מפ״ם חזרה האם

הו רק תתיר צוותא האם נוב?
 ז ״מטעם״ משוררים של פעות
 במדינת הזה כדבר יתכן כלום

היום? של ישראל
 תשובה היום דורש אני כן על

כ והן כאדם הן חד־משמעית,
! משורר

אשדוד שפריר, משה
 הרבה / החשיכה עירי •
 שוב את עתה / בחוצות; בכית

 / — הרחוצות עיניה / שקנוה,
טובע. בהן אני

 של ירושלים שירי מחזור מתוך
.1967 שפריר, הקורא

־מ^דכתיח אגט רשות
 המגדיר מאירוביץ, הקורא

החרות, תנועת חבר עצמו
ה■ בשורות לוחם שחיה
הממשלה. על ממנן אצ״ל,

 כלים כידוע הם והטלוויזיה הרדיו
 חייבים הם וככאלה ממלכתיים,

 ולדווח המיפלגות לכל לפה להיות
וביו באובייקטיביות המתרחש על

 לשילטון, עלה שהליכוד מאז שר.
 הפכו האחרונה, בתקופה ובמיוחד

 הללו הממלכתיים כלי־התיקשורח
 האפל הצד את המבליטים לכלים

כמ ומתעלמים הליכוד ממשלת של
ב שיש הרב החיוב מן כליל עט

כן! כן, זו. ממשלה
הממלכתית הרשות :ל-תוצאה

 אנטי־ממשלתית, לרשות הפכה
אנטי־ממלכתית. קרי:

ירושלים מאירוביץ, כדמה

 - בריא בגין
חנלהיי מ■

 ומשיב אילון הקורא שואל
הגימטריה. בשפת

 אושפז ראש-הממשלה ושוב,
רופאיו, כלשון התקפת־לב, בגלל

 תחת שבועיים של שהייה ואחרי
 לביתו נשלח הוא קפדנית השגחה

 נשלח ולהבראה. נוספת למנוחה —
מהי החלמה איחולי בגין למר נא
ופוריה. רה

 בגין של בריאותו אכן אם אך
 החולה כן, אם הוא, מי תקינה,

יש במדינת האווירה את המעכיר
 בגימט־ בגין״ ״מנחם ובכן ראל?

 מאד״ חולה ו״מדינה ,203 — ריה
.203 היא

תל-אביב אילץ, שמואל

הגם
חדו?(ת* הדעות

 ראש הופעת על תגובה
בטל ירושלים עיריית
וויזיה.

יש בירת ירושלים בעניין ושוב
 טדי העיר ראש מופיע הנה ראל.

 ועדה עם בפני בטלוויזיה קולק,
 הצעות אי־אלו לו שיש ואומר

 המתח להפגת גם לתרום שיכולות
ב החיים והערבים היהודים בין

 הכוללת שהתמונה וגם ירושלים
ב עויינות לא בעיניים תתקבל

הבינלאומית. זירה
 כטדי שאיש מאוד חבל כן, על
 החיים דופק את וחש החי קולק

בק שותף איננו ישראל, בבירת
 עיר לגבי גורליות החלטות בלת

דויד.
כשן כן כשן

גבעתיים

 שדיידית תופעה
ח״ם3 שח ר שולשה

 תופעת על מתריע הקורא
מ ספורט אופני גניבת

 והולכת המתפשטת ילדים,
בארץ. האלה בימים

 כמה על שמעתי האחרון בזמן
 ספורט אופני גניבת של מקרים

מילדים.
 מהילד לוקח או מבקש, הגנב

 נוסע שהוא לו ואומר אופניו את
 קרוב. במקום פה משהו, לקנות
ו מאמין הרבה בתמימומו הילד

 דקות, לכמה אופניו את משאיל
ה את מחזיר לא בחור אותו אך

 כבר פועלת השיטה כך אופניים.
 לא שהמשטרה לי ונדמה רב זמן

האופ לאיתור זה בעניין עושה
 נוהג לדין. האשם את ולהביא ניים

 ידוע ומייד. לעקור צריך זה, נפסל
ל עולים ספורט אופני שהיום
ומ ל״י, אלפים מעשרת מעלה
להכ יכולה גנובים, אופניים כירת

הג למבצע מבוטל לא רווח ניס
ניבה.

הרצליה כרזל, יעקב

דבר כל עם סד,ס
 בשם גינקולוג רופא
 הרי !מאמינים לא סקס.
״מעריב״, מתוך קטע
.1980 ביולי 11מה-

 חשוד גינקולוג
 מס בעבירות

בערבות שוחרר
ברו ד״ר גינקולוג, רופא

 מרמת־גן, 63 כן סקס, נו
 שעכר השבוע בסוף נעצר

אמכור מם. בעבירומ כהשוד

תל־אביב ז., ר.

2239 הזה העולם


