
מכתבים
היום לאור
 חוק את וסיימתי ניו־יורק יליד הנני
 קבלת עם יוניברסיטי״ ב״יוניוז לימודי

 אמריקאי אזרח הנני ביום דוקטור. תואר
 בבית־ ועובד בארץ •קנים כארבע המתגורר

החל כחודש לפני בחיפה. הממשלתי החולים
לה האמריקאית, אזרחותי על לוותר טתי

 מאר־ דולר) מיליון (ב׳טני הוני את עביר
בארץ. סופית ולהשתקע צוח־הברית

שהנכם ויפי כה, עד לי הפריע לא הדבר אד נוצריה), (אמי למחצה יהודי הנני
 בשנים רכשתי מהר. די התאקלמתי רואים

 בשווי טטלווה־הפיתוח אינרות האחרונות
 לאחרונה אר דולר. 80000מ־ למעלה של

לגמרי. אותי זיעזע אשר מקרה קרה
 ,9־8 בניל ילדי ושני אישתי עם טיילתי
 ה ברח׳ הריאלי, הספר לבית החולבים
 כשלפתע בערב, 8 בשעה בחיפה עצמאות
 תחנת־הרואר, מול שעצרה במונית •־בחנתי

 ירד סמל בדרנת שוטר ניידת. ולידה
 הנוסע מהמכונה. שיירד מנוסע וביקש

 שהוא בגלל האם לרדת, עליו מדוע שאל
מרוקאי?

 להכותו הסמל התחיל על־כד כתשובה
 שהתאסף. הרב הקהל לעיני איומות סכות
 ובעיטות סטירות אנרופים, קיבל האדם
 מהאנשים אחד אף דם. שותת לארץ ונפל

ב קרה שהדבר למרות הנה, הוציא לא
ה בתאורים נזכרתי בעיר. מרכזי מקום

ל וניגשתי מהנות־הריכוז על מזעזעים
 קיבלתי לא ובנם בכוח נדחפתי הפריד.

 להתפרצותם הודות מכות. של מנה נם
ככלב האיש נעזב וילדי אשתי של בבכי דם. מלא

 אולם הסמל, של הפרטים את ביקשתי
 להתלונן רוצה אני שאם לי ענו השוטרים

ש הבכיר הקצי! ננד תלונה להניש עלי
 את לקחתי זינגר. טל ושמו נוכח, היה
הנר דדוז רפאל המוכה, האדם של השם

 פחד כי שיקר, והוא יחכז אר ב', בשלומי
נוספות. מכות לקבי*

 ואני בביתי, מצוי עתוז הוא עתונבם
אני ביתי. בני עם יחד בו לקרוא נהנה

 הנגע ננד לפעול לי לעזור שתוכלו מקווה
מורא, ״בלי לסיכטתכם בהתאם הממאיר,

פנים״. משוא בלי
 שאם ובטוחני איום, כסיוט הוא הדבר

 הדי! את יתנו לא ואנשיו זינגר הקציז
 מעט לא יגרום והדבר הארץ, את אעזוב

 הזקוקה המרינה, של הפרמטיז׳ה להורדת
העולם. בכל לידידים כל־כד

חיפה דורי, שאול ד״ר
מזורז קורס

 רחל הגברת של הערותיה את קראתי
 מוכרחה ואני )1168 הזה (העולם כהז

 היא אם רב, אומץ יש כהן שלנב׳ לומר
 ?חוור, לעצמה מרשה

 הערות ולהעיר דעה
 שאינם דברים על

 לה ואיז לה מוכרים
עליהם. מושג

 ב־ תואילו אולי
 לנב' להכביר טובכם

 חיה הוא שכלב כהו
התו כציפור ושלא

מחזי שאנשים כי)
 כדי כלל בדרד קים

 ביתם, על שישמור
 שייאלצו כדי ולא

 סיטר בייבי לשכור
ה על לשמור כרי

 להשוות איז כלב.
 בצוותא כלבים נירול

 ב־ תינוקות לגידול
ש כמה עד ויצ״ו.

 אין הרי לי ידוע
 ילדים לא כהן לנב׳
 רבים, כלבים ולא
ל יכולה שאינה כר

 חוות לעצמה הרשות
יל גידול על רעת
כלבים. או דים

 ה״התמסרות ומהי
 כפי אחת״, לחיה

 הנברת? שכותבת
 קונים אותו, מפנקים

אדווה רצועות!״ יותר לו ,י*'י י לדעתה האם תמהני, , ,
חש כהן הנב׳ של

 עונדת האלגנטית שנכרתו הרצועה אם הכלב
 — סגולה־בהירה או כחולה ירוקה, היא לו

 גאה והוא שלה, החדיש המעיל כצבע
 בקישוטו נכרתו עם דיזננוף ברחוב לטייל

? האלננטי  יהיה טוב כי כהז, לגברת נא מכרו
ברחו לשוטט שלה העדין לבלב תתז באם
 עם ולהתחבר התולים אחרי לרדוף בות,

 מרשה תקציבה ובאם ברחוב, אחרים כלבים
 של שמו עבור לירות חמישים זה (״מה לה

 שלא כדי כלב עוד שתקנה — ו כלב?״
 לבטח זאת יעדיף הוא משעמם. לו יהיה

 או־קלוק הפייפ ועל הפרפיום ריחות על
הבייבי־סימר. עם

בת־גלים אחזה, נעמי
מאש עטרי יורם למר הכבוד כל עם
שאינו חוששני - )1169 הזה (העולם קלון
 מזורז קורם לקחת לו ושכדאי בבנות, מבין

 מכתבים שיכתוב לפני למשל) (אצלי,
זה. נושא על למערכת טפשיים
 יחסרו לא וכלבים, חתולים המנדלת נערה

 בשביל אהבה״ וכוה ״עדינות לעולם לה
 נדול עודף מוכיח הדבר להיפר, בחורים.

 המצוי חובב־נערות, וכל כושר־אהבה, של
 שכדאי הנערה זוהי כי יבין בענינים,
ומאמץ. עמל בה להשקיע

 כוודהאהבה כי חושב - יורם החבר ואם
 הכי״, בלאו ״חלשים נערותינו של והעדינות

 כושר- עצמו. של בתכונות שיפשפש מוטב
 הגבר לכושר בדיוק שווה נערה של האהבה
עדינות. לה ולתת אהבה, בה לעורר

חיפה דרורי, דן
120 עד

 ברש משה של מאמרו את באיחור קראתי
 הזה (העולם מפא״י״ בלי איחור ״ממשלת

 אף מאשר מאוחר טוב יותר אבל ),1158
 המשטר ״הבראת כי כתב ברש לא. פעם

ה־ טיהור על־ידי תושג לא הרמיקראטי"

 שהערבים כמו אבל, מפא״י, מאנשי מנננו;
 40 אחרי מתוקה תהיה הנקמה אומרים,

 מפלגה אפילו בן־נוריון. של שלטונו שנות
 במשרדים, התה חלוקת תיק את שתחזיק

 של לתה פחות אחת חתיכה־סוכר תשים
מפא״יניק.

 חצי כמעט זה שנים ארבע דחילכום, ...
 אפשר יענים בארבע המדינה. קיום זמן

 שנים, בעשר שבנינו מה כל עם לגמור
גרוע. יותר ועוד

. .  דמוקרטי? משטר בישראל ייע האם .
 כביש חצה 17 בז בחור באמריקה, כאן,

 הוא לעמוד, לו צעק כששוטר אדום. באו־
 יותר לחשוב בלי אותו הרג השוטר ברה.
 ,25 בעמוד טור חצי זה על כתבו מדי.
הה

 דולאר 10 של שטר מחזיק כאן נהנ בל
 מתור שוטרים שבעה הנהיגה. ברשיון מקופל
 לא, ינידו שניים וישתקו. אותו יקחו עשרה

להא ינסה אולי אחד רק רפורט. .״כרבו
איכפת? זר, למי שוחד. במת! אותו שים

 או פחות בישראל היה הכל עכשיו עד
 בהדר. יותר) מאשר פחות אס (אפילו יותר
.120 עד תישאר טפא״י מצדי

ניו־יורק סתית, עודד
ח״נים? או שנים

חו״ל ושמו אוטובוס
ב מאורגנים טיולים לפתח מציע אני

 אוניות באירופה. ישראליים אוטובוסים
קבו תובלנה צי׳ם
יש תיירים של צות

 כגון לנמלים ראליים
 ונא פיראוס מרם״,
ל יחכו שם פולי.

 אוטובוסים תיירים
 התיירות חברת של

 אנר של המשותפת
ויסי (״אנדן"), ודן
ל התיירים אה עו

ב חודש של סיבוב
ה הטיולים יבשת.

 באוניות מאורגנים
 את כיום מגבילים
בל לחופים התיירים

 מטבע מחוסר בד,
באירופה. לטייל זר
 לתייר יאפשרו אם

כר מחיר את לשלם
ב בוסים הא!ט טיס

 30ו־ בערד) ל״י 140( ישראליות לירות
 דולאר, 90 לו יישארו מההקצבה, דולאר

 הביקור של ההוצאות את לכסות שיספיקו
באירופה. החודש בז התיירים הצדדים: לכל תצמח התועלת

 הממשלה בחוץ־לארץ, ביתית הרגשה ירגישו
 וכר הישראליים התיירים על לפקח תוכל

 הישראליים תעלולי אחרי הרינונים ייפסקו
 את ויעלה מרווח יהנה אגר! באירופה,

 השיג- בעבודתם המשועממים נהגיו מוראל
 רושם הדבר יעשה לאומית ומבחינה רתית,

בגולה. היהודים על עז
תל־אביב פיק־אפ, חברת פיק, שמואל
שיכנוזית תגבורת

 שמעון הקורא עם הזדהות מכתב זהו
 תימן, יהדות ועסקן מוהל רב, בדטובים,
הס )1168 הזה (העולם מכתבו שמאחורי

ר... עצום רגש תתר  תקציב אין אם ואדי
 אז ישראל", ב״קול תימן עולי למדור
 לצרפתים, לפולנים, לטוגרבים, יש מריע

 להונגרים לרומנים, לאידישים, לספרדים,
 הדבר צורב אר האשכנזית, העדה בן אניועוד׳

ומרגיז.
רחובות עליעד, יהודה

מאוזן מצב
 דיזג־ לרחוב נם הניעו הביטניקים ובכן,

 כל כמו שנה־שנתיים, יכל באיחור נוף.
 המצב את חיארתם אתם מחו״ל. אופנה

 של המרתף מבקרי שרויים בו המאוזן
 גופנית. מבחינה )1169 הזה (העולם איזי

 נמצאים הם נפשית שמבחינה היא הבעיה
בלתי־טאוזן. במצר

תל-אביב גר, חיים
על עומד: העולם דברים שלושה על

 זוזו! ועל זביבה על הכיחלה,
 חדש: ביטוי המצאתם אתם ויאה, נאה

 המערכת וחברי יתז מי גדול! ,מתאזנים״.
דזוזו את יאינו

 אולי, אז. הזביבה. את קצת ויכעילו
 עולם. ער ותתנשא התלייהרכיהלה

הנונוקוקים. אגורת שלבם,
כסית קפה בעמו״ן,

מד־הן
 לחיילות החדשים במדים ברזילי ירדנה

 רושם עשתה )1168 הזה העולם (שער צד,״ל
יכול איד אבל טוב.

ש בלי להשוות, נו
 אותה את לנו תראו

ה במדים הבחורה
צה״ל? של נוכחיים

 רחובות אבני, רוני
יר שוטרת־צבאית

 במדי ברזילי דנה
 ראה — שרותה
תמונה.

 את יקבלו
 את להנהיג הצעתכם
 הצרפתית האופנה

 אני החיילות, בטדי
 למדים לקרוא אציע

מד־מואזל. החדשים:
חיפה קלר, שמואל

המלקות מלכות
 על ביקורתכם את רב בסיפוק קראנו

 בדעתנו ).1166 הזה (העולם המלקות״ 4)10״
 מר הסרט, לבמאי לשלחה כדי לתרגמה,

טרופו. פ.
 לינזוינסקי חברת ליטוינסקי, ח.

תל־אביב חורש, את

ברזילי

הראשי: המשרד
64226 טלפון ,6 בית אחוזת רחוב תל־אביב,

ך ד ל ותן*! - י גאו
תר תיבת איוו ילדך האם \ טבהך ום3 גווייה היי  ביו

 היהה ולהטהיה אהה וו להטהיה י׳ בטיויר בגוולם,
 הבור ההגהי ילדך הטוהתרר לו אהה, וו להיות יכולה

 לו לגווור יבולה את התבגר. ונור אבל ההוהיטיה
 בהורה הבגרות הצפי הויטת (ול־ירי ו והטה ה בטויהור

התרפו. הזזרה ,14פ־
ם\ לאתר  ופלהים ,14פ־ בזזרם פויוווטו טול לבר ו

 וזזבוביות לתוך בההירות הודר הזורם הבגרות. הצפי
תו הוזזה הטוב, תו. והבריא הויהוה, הגורהי או או

סליי הזה העולם


