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 שנויה דמות — טימרמן יעקב
 זה בספר מוסר במחלוקת,

 למלחמת שלו גירסתו את
 ומהלכיה סיבותיה הגליל, שלום
 וכעס ענין... מעורר ספר

כיס-אנגלית. במהדורת
סטימצקי זה ספרים

אתרים״ י ״ספארי ב
ם רביעי ערב כל דגים! תי

יכולתך. כפי וסלטים דגים אכול
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ריבם ספר שישי ערב כל
יכולתך. כפי וסלטים ריבם ספר אכול
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 גיטריסט זמר ערב כל

האח. ליד נעימה וארדה
283125טל: ת״א אתרים אתרים־ככר ספארי

עמיו איתן
םמזיקים הדברת ״ מ

 תיקנים להדברת סזסחיס
 חרק* קץ, תוליד (ג׳וקיסז,

ובגדים. ספרים
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מכחכים
 )24 מעמוד (המשך
 דד ועדת לפני פה, הופעתי שעבר

 עם הכלא, של הגבוהה עירעורים
והאש מקומיים עורכי־דין שני
 באנטישמיות.״ אותם ,מת

ש מי רק מאפיין זה נוהג האם
 דראש־מם־ אליבא ז בפלילים נתפס

מדיניו את שמבקר מי כל שלתנו,
 וייג־ קספר שמידט, הלמוט — תו

אנטיש הוא שולץ ג׳ורג׳ ברגר,
מי.

יו של הטקטיקה אם יודע אינני
 אני אך יעילה- היא לנדסברגר רם

המ — מילת-עידוד לו לומר יכול
טו- בחברה נמצא אתה יורם, שך

פתח־תיקווה שטייג, צבי

אתגטדיק גגד ועד
מת רמת־השיקמה תושבי
 הפועל לאיצטדיון נגדים

בשכונה. רמת-גן
התו לאור השקמה ברמת סערה

כ איצטדיון בשכונה להקים כנית
ל הוקם מיוחד פעולה ועד דורסל.

ו התוכנית לביטול המאבק צורך
 יקום .לא הודיעו השכונה תושבי

יהיה.״ ולא
 מיכה ח״כ של הודעתו בעיקבות

ל רמת־גן הפועל כוונת על חריש
 ברמודה- איצטדיון־כדורסל הקים

הק על בשכונה הוחלט שיקמה,
התוכנית. לביטול ועדת־פעולה מת

 ב־ לבנות רוצים השכונה תושבי
מר — לאיצטדיון המיועד מיגרש

 וכמו לשכונה, ובריאות חינוך כז
 פרוייקט-מגו- במקום מתכננים כן

 מבני־השכו- צעירים לזוגות רים
 מי- האיצטדיון יהיה ייבנה, אם נה.

 באינות־החיים יפגע בטיחותי, פגע
זזשלווה. השכונה תושבי של

רמת-גן ירושלמי, גיסן

מזבודוסוו טעדוזז
 2363 הזח״ ״העולם בגליון

ה עם טעויות. כמה נפלו
ם ועם נפגעים  — הקוראי

חה. הסלי
הכו תחת חמרחלת, רחל במדור

 עסקה החסכן״, ״הישראלי תרת
 דני הדוגמן של במעלליו הכתבה

 מופיעה שלי שתמונתי בעוד אזן,
שמו. תחת

 פרסום מאז שעבר הקצר בזמן
 שליליות תגובות קיבלתי הגליון
 גרם זה שדבר לציין, מיותר ביותר.

 המי- ולעתידי הטוב לשמי כבד נזק
קצועי.

אביב תל־ לביא, ה מש

סי הופיע המרחלת רחל במדור
 הסיפור בצד שמי. זזוזכר שבו פור

ה אלמונית של תמונה פירסמתם
ו־ רגליים, וזוג פיסת־עכוז חושפת

לביא דוגמן
בתמונה טעות

 מה שמי. נרשם לתמונה מתחת
 אני! לא זו השתגעתם? לכם, קרה

ו לי, מחמיאה לא בבלל התמונה
רבים. כך על לי העירו כבר

תל-אביב שושן, אילנה

הנוכ כל הפרינציפ: את הבנתי
ה הקונגרס של הפתיחה בטקס חים

ניבים שר־־מישפטיס שפירא עסקן
במנסנסים הוא גם

 הפירעון בזמן חובו את ישלם לא
 ליטרא המלוח, שיילוק יחתוך אז

הלווה. אנטוניו של מגופו בשר
 ז ביום־הדין למלאך אשיב ומה

 שיילוק את משחתי לא כל, ראשית
 דנתי אלא מוחלט- שחור בצבע
 לא שלי שיילוק זכות. לכף אותו
 נער הורג ולא שלו אמא על יורק
 רוצה שיילוק ואם חף־מפשע. ערבי

 הרי — אנטוניו של מבשרו לחתוך
 רגיל שהיה אנסוניו, זה הגורם
ואכ גסה בצורה בשיילוק, לפגוע
זרית.

 נאורים, עבריים סופרים ושנית,
 לאץ יותר גרועים דברים כותבים

 איך כן, ואם היהודים. נגד ערוך
ל שמותר מה עלי לאסור אפשר

יהו אומר איך עבריים? סופרים
או ואיך מגוי״. גרוע .משומד : די

ה את שונא .מי מילר: הגרי מר
היהודי?״ מן יותר יהודים

 ושמו גדול עברי סופר והנה,
קלא מחזות שכתב זד. לנין, הגרי
מב הגדולה .האמבטיא כמו סיים
 ופח־ ו״שיץ״, .הפאטריום״ בל״,
 וכמו ג׳ורה... כמו מסריחים זותיו

 כך הייבסקציא. מן נאור סופר כל
 רוצח יהודי מצייר לנין הגרי גם

 חף- ערבי ילד ולעומתו חסר־חמלה
מפשע.
 ג׳ו ושמו קלאסי סופר עוד והנד,
 במוני. מחזות כותב הוא וגם סובול

 הדת את לחסל מסית הוא ולפעמים
ו ונוטריה. כוהניה עם היהודית,

 מן לצטט אוהב הוא זה, עם יחד
 שכתבתי מה לי מזכיר וזד, התלמוד.

ש מה מספר הוא איך שיילוק, על
 יעקב על בראשית בחומש כתוב
 על אומר הנוצרי ואנטוניו ולבן.

 כתבי־ להביא יכול .השטן :שיילוק
 שמציגה רעד, נפש למטרתו. קודש
 היוד עם נבל כמו היא קודש עדות

 למראה חמוד תפוח וכמו לחיו על
 פני טובו מה הו, בליבו. ורקוב

 ג׳ו על לומר אפשר וזד, הזיוף!״
סובול...
תל־אביב קודגיק, חיים־צכילדפוס: הביא

^ד, גו>רו !יעודאוד ע
אמו לענייני חקירה ועדת
ניה.

 למיל' הציבורית ועדת־החקירה
כש יהודיות שאינן בכיתות חמה
 תמהני עבודתה. סיימה טרם רות
 שאליה מסקנה לאותה תגיע אם

שהח אחרת, ועדת־חקירה הגיעה
 את לחסל שנה 2000 לפני ליטה
 את הולידה ובכך — ישוע של הכת
הנצרות. אסון

 אינם שבגי־האדם הוא, העניין
 ד ההיסטוריה, ליקחי את לומדים
 אבן־נגף באותה ונכשלים חוזרים

הדתית. הרדיפה —
 עם של הצרות יבואו האומנם

 שכל אחרי רק תיקונן על ישראל
 אפשר לכלבים? יושלכו הגורואים

לא. למד, לנסות,
 שחיסול־החש* הוא, שבטוח מה

 בורא־ בידי יהיה הסופי בונות
בחד־גדיא. ככתוב עולם

מקרי, שירית חולו! ׳

שושן דוגמנית
אלמונית לא

 להשיג כדי כאריות לחמו ציוני
בכי סוף־סוף כשזכו מקום־ישיבה.

 גיבורי-החיל. כל נרדמו — סאות
ש את לשרבב צריך היה מדוע אך
 ניסים, משה שר־המישפטים, של מו

 יוסק׳ד, העסקן של לתמונה מתחת
? שפירא

 רמח-נן גכור, יוסי
במנמנמים. היה הוא גס כי •1

מד11מע

■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■מעוד,סדיר גרוע
מונולוג. שקורין חד״שיח

הר־ כתבתי שקססיר ויליאם אני

אזן דוגמן

 ראש הייתי וכר ושירים, מחזות בה
 ר האנגלית. בלשון חזיונות כותבי
 שאני עלי כתבו אחד מחזה בגלל
 מ־ הסותר במחזה יהודים. שונא

 היהודי, שיילוק על סיפרתי וונציא
 דוקטים אלפי שלושת הילווה איך

 נאלץ וזה אנטוניו, הנוצרי לסוחר
שאם כתוב, שבו שטר על לחתום

2365 הזה העולם216


