
מכוזבים
)3 מעמוד (המשך

 בית־המישפט נשיא נכון. הוא שכתבתם מה כל
 שפרש כהן, בנימין הר״ר בתל־אביב, המחוזי

 לכל עבריין, לכל קשבת אוזן היטה לגימלאות,
כמוני. - זונה לכל וגם פושע, וכל רוצח

 שלוש לפני חוויה, היווה זו אצלו להישפט
 שבראשו הרכב לפני עירעור לי היה שנים וחצי
 הקשיב סבלני, היה הוא כהן. הנשיא ישב

 קול להרים לתובע הניח ולא צעק לא לנאשמים.
 התחלתי מאז דבריהם. את ולקטוע הנאשמים על

 שניהל מישפטים לשמוע לבית־המישפט, לבוא
כהן.

של לליבו עמוק־עמוק חודר שהוא ראיתי

ב ז־1ע זהירות: ח ר הגי
מ 18 ל א ת1וי1ה

 באו אחריה הטון, את נתנה אילת
 הרימה כעת ויפו. עילית נצרת

 גס ראשה את המכוערת הגזענות
בעכו.

 שיש קבע ישר, יוסף עכו, של הראשי הרב
 יהודים. עם אחת בשכונה לגור מערבים למנוע

 בפסק־הלכה לבן גבי על שחור נכתבו הדברים
 מדובר, שבה וולפסון, משכונת הרב. כבוד של

גם פנו ערביות, מישפחות 137 מתגוררות ושבה

 במיבצע־ הפעם, שוב. הלמו ט־נ־ט גיבורי
 בבית־הקברות פעלו הם חסר־תקו־ים, גבורה

 נודע שלא הנועז, במבצע באברכביר. המוסלמי
 מבושי־גברים השאר בין ציירו בהיסטוריה, כמותו

נימולים. כמובן, היו, המכושים המצבות. על
 כשרים יהודים שהם מבצעיו, על מעיד הציור

 שהם טהור, יהודי דם וורם שבעורקם וגאים,
 והמקבים החשמונאים בן־נון, יהושע של צאצאיו
התהילה. עטורי

 אין ויהודי. ציוני פטריוטיזם על מעיד הציור
בארצו. המתחדש ישראל עם את לסמל כמוהו

גן רמת לוי, שבתאי

כהן שופט וינדר קוראה
הנאשם של לליבו עמוק לחדור

 לא הוא גורלו. ־את שלו הסבל את מבין הנאשם,
 כל של אבא אבא. היה הוא שופט, רק היה

הסובלים.
 מעלה בו, נזכרת כשאני שלי, ההתרגשות

 לבנימץ ומאחלת אותן מנגבת אני דמעות. בעיניי
.120 עד כהן

תל״אביב וינדר, זלמן(.שושי׳׳)
• • •

 דזגמנית, גם
ה ג□ ד מ ח נ

 לדעתו. ושאלו חוניישי, מוחמר עכו, של לקאדי
 למוסלמים, דומה פסק־הלכה להוציא סירב הוא
יהודית. בשכונה מתגורר עצמו הוא כי אמר ואף

 תיעוב בי עוררו תמיד למיניהם כלי־קודש
 רוחני במדריד לבחור עליי היה אילו אך עמוק.

 היה המוסלמי הקאדי כי סבורה אני השניים, מבין
תל־אביב לוי, אלונה לליבי• קרוב יותר

 התרבותיים התכנים על לעמוד הדרכים אחת
 דיעותיהם את לבדוק היא עם כל של העמוקים

 פשוט הוא מעכו .הרב שלו. הפסיכופאטים של
,המטיף בהלכה. בני־סמכא לי אומרים רציני,״ לא

 דתות נגד שטרור עסקנינו, נזכרים עכשיו
כשהמאפיונרים לנו. גם מסוכן להיות יכול אחרות

לוי קורא
נימולים

 כיתות לחברי והתנכלו שרפו שברו, חיכו, הדתיים
 משיחיים, יהודים עדי־יהווה, כמו אחרות, דתיות

 עם שתק — נוצריים ומיסיונרים הרה־קרישנא
ישראל.

 את יותר מפרסמים אין מדוע
 היפה הדוגמנית של תמונותיה

ביותר!
 הדוגמנית לדעתי, היא, שושן אילנה

 גם מאוד, יפה גם היא בישראל. הכי־מוצלחת
אישי. חן בעלת וגם פיקחית

 כמו בעיתונות עליה כותבים אין משום־מה,
 מוכשרות הרבודפחות דוגמניות על שכותבים

 מזכירים לא בטורי־הרכילות יפות. פחות והרבה
 רק מככבת היא במדורי־האופנה שמה, את כמעט

 איננה שהיא משום זה האם רחוקות. לעיתים
ולילה יום עוסקת אינה בשערוריות, מעורבת

שושן דוגמנית
שערוריות בלי

מצניעת־לכת? היא מטיבעד״ ובעצם, ביחסי־ציבור
באר־שבע ממלח, אבי

 על הכועס הקורא, את לפייס כדי 0
 של תמונתה זה בעמוד מתפרסמת העיתונווב

שושן.

המשפע. כבית הדברים את מסר ;הזמנתו כי בהחלטתו כתב עוד • :־*־ באחזקת המיאשם גת. -ייד.

 מגורים אוסר בעכו הלכה פסק
בשכנות וערבים יהודים של

מאופקת בצורה הגיבו העדות משתי העיר תושבי
- מאי• ־י ם כתב מאי*, א ״  -ץ שערב• כשם לערבי, בשכנות ן ומקדמת ערנית ע־ר היתד, שעכו ן עזי
-פ־ ום-פר י יתגייר [ במי ויהודים ערבים בה חיו דנא ] לא לשין הלכה, ■ל ששננו העובדה בגי

די. , הוא כבוד. המעוררת ובצורה שותף

 )1984 בינואר 3(בעיתון.הארץ״ כותרת
נביאים הם פסיכופטים

 מובילים בשכנות מגורים כי החושב מיפו,
 חבר אותי הרגיע שטויות," מדבר ליחסי־מין,

בעבודה.
 הם זרים, ושינאת וגזע מין נרגע. לא אני אבל

 אידיאולוגי. חומו״נפץ המהווה מסוכן, צירוף
 לכל: ומעל מפעם. יותר הוכח הדבר

 מעץ המעוותת, בדרכם משמשים, הפסיכופאטים
מחר הופך — היום אומרים שהם מה נביאים.
חיפה. רפאלי, משה •הכלל לנחלת

 מעכה ישר יוסף הרב על כועסים כולם למה
 השכין סיכסוכי־שכנים, יישב הוא שנים

 דאג עגונות, התיר רבות, במישפחות שלום־בית
וליתומים. לאלמנות

 לא כמעט איש בעיתון, אותו הזכיר לא איש
שמו. את ידע

 כל ומייד לשון, חרץ הוא אחד יום והנד,
 למרחוק יצא שמו ,עליו. שמעה המדינה

 חשוב. כפוסק־הלכה
משתלמת? אינה שהגזענות אמר מי

תל־אביב גרינברג, יאיר
• • •

7.^ ד 7. מ ע ם מ רי ב ה
אומ אינה סגגית־שר־החינוך מדוע

דבר! כך על דת

 בירושלים, הבפטיסטית הכנסיה שנשרפה מאז
 דתיות רדיפות למניעת דבר נעשה לא שנה, לפני

 את בדימעה לקצור נתחיל עכשיו אז נו, בישראל.
 טי־אן־טי נאכל גדולה: כל־כך ברינה שזרענו
 גובר נגדי טרור בצורת בחו׳ל, החשבון את ונשלם

יהודים. נגד
 מייצרים שאנו החרא את יאכלו חדל יהודי

יפו שנקרי, שירית •כאן

• • •

ם. קי ד ל־,ים13 בנ ר ך1ת
 את לגלגל תחת טגיפים, שימכרו
הציבור. על ההפסדים

 להמשיך התהומית החוצפה לבנקים יש מניץ
 תוכניות־חיסכון בכלי־התיקשורת ולפרסם

 כל־כך הוא שהציבור להם נדמה האם לאזרחים?
 לוקשים להאכילו שאפשר מטומטם, או נאיבי

ציבעונעת? בעטיפות
 ועלוב קטן אחד בנק סניף בשכונתנו היה פעם
 היום נפלא. היה ללקוחותיו הבנק ושרות למראה,

 והיום בנקים, ארבעה יש רחוב פינת בכל —
 עושים הבנקים ואילו וסובל, מיסכן האזרח

רווחים. חוסר של הצגות לציבור
עשרות כמה למכור בטובכם תואילו מכם, אנא

 הארץ ערי בכל למאות המפוזרים שלכם, סניפים
על.מצוקתכם״. מעט להקל כדי —

תל־אביב מאירי, נגה
• • •

ר ב ־ ל ת ב1ד,ר ב מ א ל
 ב״כותרת הסימולציה מישחק על
).26.12.83(לילה־

שלום, אבנרי לאורי
 כשייצגת בטלוויזיה, שמעתיך קלה שעה לפני

 העם של הבלעדי המנהיג של עמדתו את
 עמדתך אכן, ערפאת. יאסר האח הפלסטיני,

 לי שאין לאמת, קרובים כל־כך היו בדיון ודבריך
הכבוד! כל לומר: אלא עליהם להעיר מה

 מערכת ולכל לך מאחל אני זו בהזדמנות
ופוריה. טובה שנה חזה העולם

העתיקה עכו כאמל, וליד

• • •
באמריקה ישראלי
 ישראלי. אלי של האמריקאי הטריפ

 הבוקר משידורי מאוד נהנית אני בדרך־כלל
 כמעט שמצליח, מי אבל גלי־צה״ל. של והצהריים

ישראלי. אלי הוא התענוג את לי לקלקל יום, מדי
 בדקות־ לעשות לעצמו מרשה ישראלי

 בעיניו, כטוב לרשותו, העומדות היקרות, השידור
 הכדורסל מליגת ריווח על מהן ניי:ר חלק ומבזבז

 כמה ועוד אותו מעניין אולי זה בארצות־הברית.
 מיותר נראה זה לי אבל מאזינים, עשרות

ומתנשא.
רמת־השרון אביחיל, דליה

• • •
ם צי צ ק ם מ שונ בל

לפוליטיקאים: מיכתג
נכבד, ח'כ
 שרק חדש, מס כעת שיש לשמוע שמח אני

אותו. משלמים וחברי־הכנסת שר־האוצר
 קיצוצים לגבי שפתיים במם הוא המדובר

במנגנון. וחיסכון
תל־אביב הלינגר, רלךז

 סליחה,
בחרוז טעות

 ספיגת־ההימורים על בכתבה
 הופיעה )7.12.83 הזה', (.העולם
 כשהיא לוי, יעל הזמרת של תמונתה

האוניה. סיפון על משתזפת
 המילים הופיעו התמונה תחת
היה שעלול דבר והמהמרת", .הזמרת

לד זמרת
שיזוף רק

 היא גם כאילו הרושם את ליצור
שבאוניה. בהימורים השתתפה

 על בילתה הזמרת שחר. לכך אץ
הש שלא אחרים, כרבים חאוניה

 .העולם מערכת בהימורים. תתפו
 המטעה, הכותרת על מצטערת הזה"

הזמרת. לפני ומתנצלת

2419 הזה העולם


