
מכתבים
הפקיד עור

 הזה (העולם האמינה״ ״ניתוח הרשימה
 בי עוררה פרקינסון״, ״חוק הספר על ),1160
 הנאה ונהניתי הספר את קראתי רב. ענייו

 הנכבד הפרופסור של הנועץ לניתוחו מרובה
הביורוקראטית. האמיבה את

 כדאי לא האם המחבר, שרכש הנסיו! לאור
 לציבור ויספר שיחקור כדי ארצה, להזמינו

 בכספו, השלטון משתמש צורה ובאיזו איד
זה? שלטון של יעילותו מידת ומהי

תל־אביב שניידרמן, רמי

 השאלה על ובחיוב ראש בכובד ענו בדים
 יכול ילד כל אמנות. היא הסטריפיטיז אם

 של המערוטים מאחורי מסתתר מה לראות
הסטריפטיזאית.

פתח־תקוה שרון, אליהו
הסטריפ התפשטות גבול: כל עברתם אבז,

 ממדרגה למועדוני-לילה שייכת בישראל טיז
 המכבד רציני, לשבועון ולא מאד מפוקפקת

.עצמו את . .
ירושלים רון, אראלה
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 בספר המחקרים
הם מחרידה. אמת

 בקרקס כלב־ים כם
 בעיני ח! צוא

 פרקינסון פרופסור
הפקיד?

 מהווים פרקינסו!״ ,חוק
 בה הדרר את חושפים

חוק" ״לא הוא החוק
 במינוי למשל נמו

 ״הת־ ודרד מנהלים
 אזרח פוטרויותיהם״.

 לקבוע בכוחו שיש
במקו פקיד העמדת

לק חייב הנכון, מו
זה. ספר רוא

אשכנזי, ארנסט
יד־אליהו

פרקינ של ההומור
 במקומו. אינו סון

 מראהו כי כתבתם
הנכ הפרופסור של
 לכלב־ים. דומה בד

 ל- מזכיר הוא האין
לס־ כדי הכל

אי! מדוע
של לעורו לרגע נכנם

באר־שבע לביא, אהוד

 העושה
טשלם־המיסים?

כל  אחת זה ספר לקרוא חייב ישראלי ...
לקלפי. הולד שהוא לפני שנים, לארבע ן

חיפה קריץ, דליה
הסכנה שורש

קיו־ שנות 11ב־ ביותר המסוכן ...המצב
״העו־ עורר הסר. על אורב המדינה, יעל מה >
(העולם מפא״י״ ״נצח במאמרו הזה״ לם 1

הס שורש על אצבעו את הניח ,11100 הזה 4
על מפא״י של המוחלטת השתלטותה — כנה י
מובהקים. טוטאליטאריים באמצעים המדינה, י
תל־גניס נחומי, יהושע :

 הכיר הזה״ ״העולם המשיח: ימי הניעו
 אחוז 40 י<עקר. לא מפא״י נצח כי בעובדה

ביח׳י־ בכר הכירו הישראלית האומה מבני
 בעוד בכד תכיר כולה האומה האחרונות. רות

פחות. או שנים ארבע
ירושלים נהורדאי, יהודית
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 תצפית את שקראתי לאחר אותי. שכנעחם
 המפלנה לסניף מיהרתי מפא״י, של הנצחוז
הא החבר פנקס את להחזיר ביותר הקרוב

להו עומדת המפלגה מזכירות אם שלי. דום
 הבלתי־מפלג• של קנייתם על מליונים ציא

אני? גם אהנה שלא מדוע חיים,
רמת־גן גלעדי, א.

. . . ת... שלוש ו נקודו
 מאד. רחב מושג בימינו קיבלה האמנות
הסטריפ על במשאל לקרוא כן על הופתעתי

מכו- רוח אנשי כי )1160 הזה (העולם טיז
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 מעשנים. ככר הם 13 בגיל
 עם מתייחדים הם 15 כגיל

 הם שפת־הים. על נערות
 מהיר כקצכ לחיות רוצים
ומוש - יותר מסוכן יותר,

גילם. מכפי - יותר חת
הבר מעקה אל נשענים אותם תראה

 דוהרים או הראשיות, בכיכרות זל
אופנו על מחריש־אוזניים בטירטור

 בשבילם ״ספורט״ מצועצעים. עים
גנובה. במכונית נסיעת־כייף פירושו

 ״טדי להם קוראים כאנגליה
- בוים״

- כצרפתהס״הדורהאכוד״
 ״החצי־ הוא שמם כגרמניה
- חזקים״

 בישראל קיימים הם
 בשכונות רק לא
המזרח עדות בני רק לא
 בנן להיות יכולים גם הם
אחיך. או

 יפרסם חכא מהשכוע החל
 סידרת את הזה" ״העולם
 שלום של המזעזעים גילוייו

- כהן

 ארכי• חיפש יותר או שנה אלפיים לפני
 על העולם את להפוד כדי משען נקודת מדם

 בעזרת: נקודות שלוש מצאתם עכשיו ראשו.
ראשי. על אותי הפכתם

נהריה לבקוביץ, ירוחם

הצוואר על יד
לה העורר רוצה לא! להבי! הצלחתי לא

 ).1150 הזה (העולם ״בונדולרים״ במאמרו ניע
 על לוותר יכולה היתה ישראל מדינת אם

 עושה היתה היא האלה, היקרים הדולרים
 הוא הלאומי הכבוד הכל, אחרי מומו. זאת

.. סתם שיבזבזוהו מכדי מדי יקר מיצרך .
רמת־גן שפירא, אריה

.. ה״בוגדולרים". עבור ישר-כוח .
נהריה קרית־פרוסטיב, ם., ח.

ב כוחן את יונקות הישראליות המפלגות
 נסיוז כל המגבית. של מהדולרים מישרין
למע פירושו האלה הדולרים זרם את לסכור

 רוצה האם אולם צווארן. על חונקת יר שה:
.האמבט עם יחד התינוק את לזרוק העורר

בסיכו מניעים, הדולרים — הכל אחרי יה?
האזרח. אל דבר, של מו

יפו אורנשטיין, רות
בל  להצמית יהיה, אשר ויהיה נסיח, ...

מבו הוא הישראלית, המפלגה של כוחה את
 הסנטור את מלשבח הדל איני כן על רך.

 על לפקח יש כי שטען הנכבד האמריקאי
 למפלגות ארצות־הברית מיהודי הכסוי זרימת

האמרי היהודים חייבים לדעתי הישראליות.
אלה. כספים הוצאת על לפקח בעצמם קאיים

רנזת־גו שפירא, לייב יהודה ד״ר

הסמיקה הקטנטנה
 לוינ־ דליה כי )1159 הזה (העולם כתבתם

ל הסכימה לא בוק
ב תפקידה את מלא

 היא וכי חסר, לבוש
 כשנד־ מאד הסמיקה

תמ כז. לעשות רשה
נע אותה כיצר הני
ומסמי קטנטנה רה
 לצורך הופיעה, קה

בת הסרט, פירסום
 יותר הרבה מונות

 לבוש מאשר חשופות
סתם. חסר

 סלונים, אליהו
גבעתיין!

 (לוינבוק), לביא דליה
היש הסרט שחקנית

 לוהטים, חולות ראלי
מ באחת מתרחצת
 — גדי עין מעיינות

תמונה. ראה

צפונה הדרך
תצ במדור מסרתם

 הזה (העולם פית
 חרות נציג כי )1159

ב תמך בנכרציונה
 נציג של מועמדותו

המוע כראש מפא״י
ישי המקומית. צה
המקו המועצה בת

 סדר על אשר מית,
 ראש בחירת יומה

ב נערכה המועצה,
 הצבעתי לא זו בישיבה .13.12.1959 תאריך

העיר. ראש בעד
נס־ציונה אפרתי, שלמה

 החדשה, הפוליטית במפה טעה הכיתוב עורך
 נס־ציונה את ציין צפונה, אחת תחנה נסע

רחובות. במקום

ממעמקים
 קראתי לחולי-נפש במוסד הנמצאת כאחת

 (ה־ ״טשוגעים״ העורר מאמר את רב בעניו
 מספיק ואי! מאחר ברחוב, מתגוללת אליהו,

 אפשר כיצד היא: שאלתי ).1158 הזה עולם
 דליה את שחטפה צדקה, עזיזה כמו שאחת
 זמן ובאותו המתאימים, בבתי־החולים מקום

 פעם שאף אנשים בשביל מקום מספיק יש
 רק מספיק כזו. למחלה נטיה להם היתה לא

ה טבו־ארם להתפטר מעוניין יהיה שמישהו
 שאותו למשטרה וימסור במיטהו, לו מפריע
ה את יכניסו וכבר להתאבד, ניסה בדאדם

 ועל־חשבון — לחולי־רוח למוסד הזה אדם
 לצאת אפשרות כל לו תהיה ולא הממשלה,

משם.
 אשה כבר אני אלה. מקרבנות אחת אני

 לשנה קרוב שכבר אחרי זאת, ובכל מבוגרת,
 את חושבת אני כזה, במוסד נמצאת אני

 אגיע שבכל־זאת מפחדת אני לשפויה. עצמי
. כזה למצב .  כדי מברזל להיות צריך אדם .

 להשתגע. ולא כאלה אנשים עם יחד לחיות
 להיפטר רצה שלי שהאח בגלל הכל וזה

 דואגת הממשלה לו. נוח שזה מפני ממני,
פרוטה... שום לו עולה ולא לי

 כאן רק לחיי. קץ לשים ניסיתי לא מעולם
 לעשות אפשר פרוטקציה, קצת עם בארץ,

דבר. כל
במערכת שמורים והכתובת השם

לוינכוק

ו 161 חזה העולס

 רוכרט ה. ו. אימפרסריו
ד כ כ ת ג מ י צ ה ת ל  א

ל ו ד י ג נ ד ק ד ר ר פ ס

ו ־ ל י ס י א ו ל
שלו הבאלט תיאטרון עם
ורקדניות רקדנים 25

 צוענים וריקודי באלט
ומנגנים פלמנקו זמרי
ל כ י ת ה ו ב ר ת ה

9.1.1960
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