
מכתבים
לריקודים י״ד

 (העולם הגברברים על הכתבות את קראתי
 הטס־ מאלה אחד ובתור והלאה), 1102 הזה

 עמקי ער זועזעתי מהם, והמתרחקים תיינים
 והתרבותי המוסרי מצבם את בקראי נפשי

נילי. מבני רבים של
מ הפנוי (בזטז הנמצא 14 בז נער הנני

 והנה ״טובים״. ילרים של בחברה לימודים)
 תבנית עם פנישת־כיתה אדננו שבת ביום

 לאחר ופתאום, הבתים. לאחד הלכנו עליזה.
 כולם את לראות היה אפשר שעה, רבע

 זו היתה ריקודי־עם). שלא (ברור רוקדים
 לתכנית עצום, היה הכיר הראשונה, הפעם

כ מאיז התלהבות ובקיצור: זמן. נתנו לא
מוה.

 ״כל על לדבר החברה החלו כשהלכנו,
בע התעוררו להזמין, רצה אחד כל שבוע״.

קומפלי קיבל אחד כל תקליטים. של יות
 שזו לחשוב היה ואפשר הריקוד, על מנטים
 לזאת (פרט ראשונה ממדרנה סלונית חברה
לרוק־נ׳־רול). רריסח־רנל. ניתנה שלא

 ריככוני בהתלהבות, הביתה כשבאתי אולם
 בשבילי עסק לא שזה והסבירו מיד ההורים

 לא ולבז ריקודים, על רק שלם ערב לבזבז
 נם תהיה לא אם להבא הרשות לי תינתז

של מובז הזמן. דוב את שתתפוס תוכנית
 נכונות את הבנתי קצת, ש״התקררתי" אחר

יל טמטפר למחרת שמעתי שאנב, הדברים,
מהמורה. נם ואחר־כר נוספים, דים

 סדר חסל שהשבוע שהחלטנו היה הסוף
 תוכנית מכינים שלם. ערב במשד ריקודים
אותה. ומבצעים

בת־ים ,14 בן
תהומית חוצפה
 ל״י 547.— נטו עתה יתבל ח״ב כי קראתי
 ל״י 624.— יקבל שר סנן ),449.— (במקום
 624.— יקבל הכנסת יו״ר סנן ,486.— במקום

 יקבל הכנסת ויו״ר י ל״ 526.— במקום י ל"
 במקרהו, (אשר 703.— במקום ל״י 736.—

 דגג נזבר לבב את ישמחו ספק, כל ללא
.( . ה.. י
 משכורת מקבל 10 בדרנה מדינת עובד
 השונים הניכויים ואחרי ל״י, 233.20 ברוטו

העוב וועד קו׳׳ח לאומי. ביטוח בטם־הכנסה,
 לעליה הדרר ל״י. 200.15 נטו מקבל דים,

 להסתפק ועליו הקדוש, התקז על-ידי חסומה
למכרזים. להמתיז או בכד

 אם תהומית חוצפה זוהי דעתי לעניות
 אנדתיות משכורות מקבלים ושרים ח״כים
 רמייה, כלכלת שכלכלתה במדינה וזה כאלה,
ובמענקים. בקצבות תלויה וכולה

 הנברת על ונשגבות רמות בארץ מדובר
 הממשלה, ראש לעצמו חושב כיצד הילודה.

 כ־ המשתכר ילדים, מרובת במשפחה הרונל
 לפי ל״י 736.— ויקבל נטו ל״י 703.— רנע

ל להעיז צעיר יוכל כיצד בעתונות, הכתוב
 בישראל משפחה והקמת נשואי! על חלום

ה ואילו ועלובה קטנה כה משכורתו כאשר
ש העובדה לולא הרי והולד? מאמיר יוקר
 עם אפילו הוריהם, עם נרים עדייז רבים

 בחובות שוקעים היו לחודש, ל״י 200.—
הר שכל־כך פלא היש מצטברים? חודשיים

ה מן לרדת דרד להם מחפשים צעירים בה
ארץ?

קרית־מוצקין מנחמי, אבישי

אחרון קרב יהיה זה
 שאמי את זו בצורה להביע רוצה אני
ב שהתבטאה בכנסת, מפ״ם מעמדת נפשי

(ה הצבאי המימשל ננד מהצבעה הימנעות
 אותי הדהימה במיוחד ).1170 הזה עולם

 ננד מלהצביע נמנעה שהיא מפ״ם, הסברת
 ה• לביטול רוב היה ״שלא מפני הטימשל

 כל בנרמגיה להשתמש יכלו נימוק באותוהצבאי". סיטשל
 נגד הצביעו שלא הפרלמנט חברי אותם

ו היטלר, לארולף דיקטטורי שלטון מסירת
 לדרכו היטלר יצא כאשר הצד מן שעמדו

 ובין הנאצים בין גדול הבדל שיש מובןהפושעת.
 הבדל יש אם תמהני אבל הצבאי, המימשל

 של הגרמני השמאל ובין מפ״ם בין נרול
הפחדנים. של האינטרנציונל זה אז.

 קרית־חיים יערי, דויד
 כפוף מגב / נחרימה היסוד עד ישן ״עולם
 / נרימה היד את בכנסת / העול! נפרוק

גדול!״ רוב לזה יובסח רק אם

בתופת .״טופט"
 דמעות ששפכנו בשעהכי מסתבר ובכן,

מל של המר גורלם
 טוסט״, ״איננה חי
 עם חיים עשו הם

 ב' מצריות בחורות
 העולם ( פורט־סעיד

ה בל ).1170 הזה
מת במצרים נערות
לאל בודאי פללות

ישר שממשלת לה
 כמה עוד תשלח אל

ה לתעלה. אוניות
 צריכים אנחנו אם

הטב לריבוי לדאוג
המצרי, העם של עי
השבוננו? על

גרא, שמעון
באר־שבע

המלח של אשתי ואשתו הנסן
 עומדת הנסן פטר

מת כשהוא שהצטלם מפני מבעלה להתגרש
ש איפוא, מסתבר, המצריה. סטיה עם נשק
 ממאבק- כלשהי תוצאה היתה זאת בכל

זכות־הטעבר. על שלנו האיתנים
חדרה לוין, חיה

..  על להנן יצא הנסז .
בשביתת־הנשיקות!

 ופגע שביתת־הנשק,
חיפה קרבי, אבי

 הבית אל יחזור ב-ספטר
 בפורט־סעיד, אי-שם הק״ט מן

 תחקור: אשתו
ניבור, ״הלחמח,

השיט?״ או האהבה חרות על
רמת־גן שפירא, שמואל

דנא מקדמת ברווזים
 )1166 הזה (העולם שפאק אריה על במאמר

ראש• פנסיה, אולקוס, קומפוזיטור, כתוב:
רנטה, כיב, מלחין, להיות: צריד העיר.

ראש״העיריה.
 אישר כאשר פרוטקציה: עם בקשר אנב,
ה התהלכה ארץ־ישראל, חלוקת את האו״ם

 ״פרומק- המערבית א״י שמות: לשינוי צעה
״בקשישיסטאן״. והמזרחית ציסטאז״,

גבעתיים בר־שירה, צבי
ר מ ..  ללא עבר בעל להיות יכול שפאק .

נפ לאלפי ומושיע נואל להיות יכול דופי,
ל פתוחות להיות יכולות ודלתותיו שות,

 לא זה לו, שמייחסים במה לעסוק אבל כל,
 צריכה אינה השחיתות ננר המלחמה יאה.

 טסויים לאיש או למפלגה מכוונת להיות
 ננד אלא לא, או סימפאטיה לו ׳טרוחשים

הבדל. ללא בזה, העוסקים כל
. . ש הברווזים את לי הזכרתם הפעם .
מכליה. טרויה העיר את הצילו

 תד־אביב אברהם, עובד
ש לברווזיס דמינו כי חששנו דווקא ואנו

רומא. את הצילו

נח״ל־איזי
 להשמיץ? טי את כבר מצאתם לא האם

ה (העולם הביטניקים מועדון על במאמרכם
 למיפנש המועדון את הפכתם ),1169 זה

ו מופרעות נערות־בילוי מתחילות, ״זמרות
חוש אינכם האם משוחררים״. נח״ל חיילי

 בנחל• בעיז־נרי? יושב מי שהנזטתם? בים
שם! יושבים משוחררים נח״ל ובנוטרה? עוז

איישם קורא,
יובלים. וכמה כסה יש זה לנחל

בימבוז את פה רואים
בימ ועל עלי שכתבתם זה על רבה תודה

 זה אבל ),1170 הזה (העולם לי שאבד נו
עזר. לא עוד

שחור, ככה: נראה והוא בימבו, שמו הכלב

כימכו
אוז קצוץ, זנבו ומבריקות, קצרות שערותיו

קטנצ׳יק. והוא עומדות ניו
 ימצאו עוד זאת בכל שאולי חושב אני
לו. תעזרו אם אותו

 תל־אביב אריאלי, אורי
 לקורא לעוור הרוצים הזה, העולם קוראי
 הפיני בימבו את יחפשדנא ה־סז, בן אורי
תמונה). (ראה צ׳ר

למיליונרים קריאת־כיוון
גדיא" ״חד את לי מזכירים אתם לפעמים

 נגד כותבים אתם אחד מצד קישון. של
 המובילים מחוץ־לארץ, לעשירים נשואי־בזק

 מצד והלאה). 1161 הזה (העולם לירידה
חיי להלביש בחירוף־נפש נלחמים אתם שני
 עולמי פירסום שיביאו מדי-פאר, צה״ל לות

 של חדש לנל שיביא וללובשותיהם, למדים
 סיני כל שימצאו וזקנים צעירים מיליונרים

 ל־ ,ראשון ממבט לאהבה שיביאו תמונות,
לאמריקה... סילוניות ולטיפות נישואי־בזק

חיפה יעקוב,
. . ה לחתיר, או לחתיכה לעזור מנת על .

 על שמירה דרושה מספיקה. אינה תלבושת
 יום מדי מקלחות התעמלות, הנוף: רעננות
 נקיים. מאהלים אוויר, לקרות), נם (הכוונה

ובריאות. יופי והתוצאה:
נתניה דרור, יפה

להרוג צריפים
 מוביל אני בעונת־החורף משאית. נהג אני

המרכ לבתי־האריזה בנימינה מפרדסי פרי
 אחד פועל נלקח שעבר בשבוע בחדרה. זיים
ל יהודי פועל מצאתי ולא לעתודות, שלי

 מהכפר ערבי פועל לקחתי לכן זו. עבודה
 איכרי אצל עובדים תושביו שרוב הסמור,

בנימינה.
 לבית־האריזה פרי עם נסעתי יום באותו
 חציו לשער. הנעתי בחדרה. ״פרדס״ המרכזי

 עם ושוחח באמצע עמד והשוער פתוח, היה
 אד לי, שיפתח השוער את ביקשתי נערה.

 זמן!" לי אין ״חכה, ואמר: בי נזף הוא
ו לירי, שישב הערבי, הפועל מן ביקשתי

 שהוא בו הבחין כשהשוער לפתוח. ירד הוא
 מטונף, ״ערבי בו: ונער התרתח מיד ערבי,

עסי קללות בצרור וסיים מכאן!״ הסתלק
בו כשהוא ערבי לקלל מסוגל שיהודי סיות

במערכה. דד
 ביני" סוער ויכוח ותחל נרתע, לא הערבי

 בצעקות: והחלו פועלים 20כ־ קפצו סיר הם.
 איד אותו! להכות צריכים ערבי! ״ערבי!

 ממש יהודי!״ עם להתווכח החוצפה לו יש
לשלומו! חרדתי

 המכונית. את לפרוק שלא פקודה התקבלה
ה מבנימינה, לראי מרדכי למנהל, הוזמנתי

 הפקידים עלי התנפלו ומיד ״חי", מכונה
 גינז־ בשם ופקיד ערבי, להביא העזתי איר

 להרגו היה שצייר בהתרגשות צעק בורנ
שהביאו. הנהג את וגם

הזה הפועל כל שקודם לי אמר המנהל

 לבית־ יותר להיכנס יעיז ושלא החוצה ייצא
ו החוצה יצא הערבי לבירור. עד האריזה

 הסורג. מאחורי כרוצח הנדר. מאחורי ישב
 קרה, מה לדעת מבלי עליו שהסתכל מי כל
 לא הרגשתי ואני ערבי, היותו על לו בז

ממנו. פחות
בנימינה מיכאלי, יעקוב

ערכים כלי עשן אין
 עלה לא בזק״, ״משאל החדש במדורכם

ואנ ערבי ציבור שישנו דעתכם על כנראה
ב למשל, אותם. לכלול שכדאי ערביים שים

 העישון על משאל
),1167 הזה (העולם

ו נשאלים, 15 היו
 אף ביניהם היה לא
בר אחד. ערבי לא

ש לכם להניד צוני
מעשנים, אצלנו נם

צי אנשי יש ולנו
ל לא וכוונתי בור,
 בלאו- שבנדו אלה

 את ושירתו מיותם
א הצבאי המימשל

 מעמד להם נתן שר
רם. כה

שתס־ היא בקשתי
המ למציאות תנלו

ו והאזורית דינית
 עלינו תסתכלו לא
במא חומר כעל רק

ה מן להתעלם ברצונכם אם הבחירות. בק
 רעו הערבית, מהלאומיות או הערבי מיעוט

מליבותינו. אותה לעקור תוכלו שלא לכם
אקסאל כפר דראושה, עיזאת

לרב שנים רוב
 על )1167( הזה" ב״העולם לקרוא תמהתי

 אותו למברכים שהשיב שיחי׳ נורוק הרב
 איזה לי תסבירו שמא .57ה־ יובלו לרגל
 הרב כב׳ הניע אולי או זה? הוא יובל מין

?57ה־ יובל שהוא ,2850 לניל נורוק
תל־אביב ,סגלוביץ ברוך אוריאל

 ה־ ליום־ההולדת היונה הכנתה ז!2000 עד
75.

התש״ד שלטון
 שאינכם — אתם שנם תמהוני את אביע

 תש״ד כותבים — השלטון נרורי עם נמנים
 בראיות הוכחתי צדקתו שאת תש״כ, במקום

 תקפידו אם רבה טובה לכם אחזיק חותכות.
המעוות! את לתקן מעתה

תל-אביב אבינרי, יצחק

וממושקף קטן עולם
 בעית על הכתבה את שקראתי אחרי
 בפקחות נכתבה אשר המשקפיים, הרכבת

 ),1169 הזה (העולם הומוריסטי ובכשרון
 של העמוקה דאגתו בגלל באה ואשר
ולברי הרחב לציבור הקטן״ ״העולם עורר
 אני הכתבה), בראשית שצוייז (כפי אותו

 אשר דברים מספר שהושמטו על מתפלא
 מאשר יותר והחשובים למראיינים, נמסרו

 והשפנים: טונרו טאריליז
 עיניו את לבדוק אדם כל על (א)

חודש. 18ל- אחת וראייתו  עיני לבדיקת לדאוג הורים על (בז
 אתת ביח־הספר, בניל ביחוד ילדיהם,

 קליטתם בושר את קובעת ראייתם לשנה.
בלימודים.

 ורכי- טשקפי־שטש זהירות'בבחירת (ג)
 ה־ אנודח חבר אופטיקאי אצל רק שתם

 בדבר נכונה להם ייעץ איטר אופטיקאים,
 הזכוכית איכות על וישגיח המתאים, הצבע

והמסגרת.
 אופטיקאי אצל רק משקפיים רכישת (ד)
 טת־ בישראל האופטיקאים איגוד סמל אשר
בחלונו. נופם

 קופת־חולים חבר כל של זכותו (ה)
 מחברי אחר כל אצל 10ל4 של הנחה לקבל

האיגוד.
 איגוד מזכיר גרזובסקי, ראובן

תל־אביב בישראל, האופסיקאים

מיז - הייל
תי היי  ולתמיד אחת לדעת מאד רוצה ...

 צלבי ״גל בשם שמכונה למה עמדתכם מה
 נהג• בעיצומה, היתה זו בשתופעה הקרם״.

ב להציגה וטלולא, חוכה ממנה לעשות תם
 נסה בצורה ורמזתם משועמם נוער של תעלול
 והציונות שישראל הכספי הרווח על למדי

.. ממנת מרוויחות .
 ),1169 הזה (העולם האחרו! בגליו! ואילו

ה ״הסכנה לבז: גבי על שחור מוצא, אני
מטו כמה של עני! רק אינה החדשה נאצית
 לסמלים מתחת בבתי-מרזח הנפגשים רפים,

 המשוחר הס.ם. אנשי של רק ולא מוזרים,
 השטחים מגורשי את להטריד המנסים רים,

.המזרחיים ״. .
נאצית? סכנה אין או נאצית סכנה יש

 חיפה רובין, עוזי
ה גברברים בקבוצות היא אין אולם יש.

מי של באפשרות אלא צלבי־קרס, מצייתת
הד על שיתבסס חדש, שוביניסטי ליטריזם

המזרחיים. השטחים להחזרת רישה

אונסים הרזים
 על מפלגה״ ״חבר בתור שחתם האיש
 ),1168 הזה (העולם רז נחום בעניז המכתב
 כל תלמודי: בביטוי להשתמש ״אם מסיים:

לכם!" אנס רז
 עד ביותר לכם נעם זה שקילום מסתבר

 לבדוק מבלי פרסום לו לתת מיהרתם כי
 לנו, יורשה הלשוני. דיוקו מידת תחילה
הכפול: השיבוש על להעמירכם איפוא,

לר״, אנס לא רז ״בל הוא הביטוי (א)
 דניאל תנ״כי, אלא תלמודי אינו המקור (ב)
.6 ד׳

 רחובות לבני, שלמה
 את לא אך הכיתוב, עורך את אנס הרז
לבני. הקורא

דראושה

הספר הופיע
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