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סכחנים
 )13 מעמוד (המשך
 אליה וגם גסות, במילים הביצים

 ובאה מגיחה עכשיו נתגעגע• עוד
ה על הנדחית הסעודית התוכנית

 מתונה תיראה היא ושגם סף,
 הבאה. התוכנית לעומת
לעולם. ילמדו לא הם לא.

ירושלים דוידי, אביבה
חיתסחים

ר י ל ראל ע ■עו !׳

 תימס- לייבא הרעיון על
 עוד ישלם לישראל, חים
 מזהיר ביוקר, ישראל עם

הקורא
 קיימת היתה ניו־יורק בעיר

 אלה, ״נחמדים״ יצורים עם בעיה
רכ תמימים אנשים מיני כל כאשר

״תינו עדיין בהיותם אותם שו
קות״.

לתעלות־ אותם זרקו מכן לאחר

 הבחינות, באחת רצונו את פעם
 המחוכמת: בשאלה אלי פנה הוא

 ואחותו טיפש כל־כך אתה ״מדוע
 עם־ועדה, קבל וזה ן״ חכמה כל־כך

 ביניהם הכיתה, של ראשי־כרוב 40
באר אח״ם להיות שעתידים כאלה

 על דיבר הוא בארצם. וגם צנו
ה מראשי שהיתר, גולה, אחותי
 פולין. בגיטאות האנטי־נאצי מאבק

 המורה גם היה דובאס והמורה
׳׳ לבנות. בגימנסיה שלה

י״ בית־הלוי מושב ־מידה, יוסף

* ■0*1 יהו7נ
 עיתונות שאיל הידיעה על

 בעיקבות להסתבך עלול
 הוותיק״ ״העיתונאי פרשת

הזה״ ״העולם (תשקיף,
2301<

ההסתבכות אודות פירסמתם אם

 לממדים גדלו שם ואגמים, ביוב
 ונהגו מטרים, 8—6 של טבעיים
 את או עובדי־הביוב את לתקוף

 דרר היתד, האגמים. על המטיילים
 מישטרת של מיוחדת פעולה שה

 ארוכה תקופה שבמשך ניו־יורק,
 בתוך חיות־הטרף את לצוד נהגה

בהן. ולירות התעלות
וזל־אביב אריאל, מ׳

שאריח
ה ט לי פ מ

בבי נפגש הרמטכ״ל
 באר- חאחרוו קורו

יור עם צות-הברית
 נראה לקורא אך דים,
 וח- הועיל, ללא שזה

 שם יעמיקו יורדים
שורשים

 / הניאגרה מפלי בקירבת
 !/ גיטרה על שירי־עם פסטיבל
 של שלישי דור יהודים רבבות
 הפליטה משארית / יורדים

לה... שנותרה
אביב תל־ אס,

דיווויח המוחה
קיברו מתהפך ב
 הקורא שמצא טעויות על

 בשימעון שעסק ב״נדון״
)2288 הזה״ (״העולם פרס

 המאמר את לקרוא מאוד נהניתי
שגי לכמה לב שמתי אר פרס׳ על

 להעיר לעצמי מרשה שאני אות
:עליהן

 טנטוס נכונה על נכתב טנטנוס
מוות. ביוונית: המילה ופירוש

 על שנענש י כמי הנזכר טיטיום
 לסלע כבול ׳ושהיה עיסקי־נשים,

 אלא אינו כבדו, את אכל ונשר
 על ׳שנענש המפורסם, פרומתיאוס

 ומסרה האש את מהאלים שגנב
הרקו על־ידי ושוחרר לבני־האדם,

 אחד הוא הרקולס הידוע. לס
 שלושת של דודיהם שהם הטיטאנים

 פוסידון־ זיאוס־יופיטר׳ :האלים
והאדס־פלוטו. נפטון
שיה על להעיר מעז הייתי לא

 מורי על מרחם שאני אלא בושים,
 היה שבוודאי רובאם, מר ליוונית,
 תלמידו היה לא אם בקיברו מתהפך

 אנטי-שמי היה אמנם הוא מגיב.
גרמ שגא המידה (ובאותה שרוף
 עם רק שיחק בקלפים אך נים),

יהודים.
 יכול שלו הפדגוגית הרמה על

השבעתי לא כאשר — להעיד אני

הוו ״העיתונאי של הסחיטה ומעשי
 את גם תפרסמו לא מדוע — תיק״

שמתיקה). (אתיקה, שמו?
 על הוותיק העיתונאי מותר מה

תור ניצב מישרד־התחבורה, מנכ״ל
? אבו־חצירא השר או גמן

העיתו מיהו שמות: רוצים אגו
 העיתונות״? ״איל ומיהו הוותיק נאי

?). בארץ יש כבר כאלה (כמה
תל־אביב אילן, דו

בזמנו. דבר כל •1
• • •
**דנתר שירסב

 שירגוב על מחח בו מנחם
 של האחורי לשער שמו

הזה״ (״העולם ״עכשיו״
2295(

 מר ישל שמו כי להעיר, הננו
 ע״י האחורי לשער שורבב בן

דד העורך שלנו. הגראפי העורך

כן משורבב
בטעות

 1 של מאמרו כי לתומו, חשב גראפי
 בן, מנחם שירת על גורביץ ז.

 שמדובר עכשיו בחוברת המופיע
ה עם שיחה הוא ),45 (מס׳ בה

 לו נראה משוחח ■ובתור משורר,
בחוברת. כמשתתף בן

גורביץ, גועה
תל־אביב עכשיו, מזכירת
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