
הגביעים שולחן ליד מדריד, מידי למדליה זוכה מנצחת וחניכה -

 מב־ בדרום־אפריקה. במתרחש ודנה בישראל
הסטו להתאחדות כל קודם נשלח הזדהות תב

ש לאחר מכז, לאחר ימים 10ו־ שם, דנטים
 שהודבק המחאה כרוז נוסח תשובתה, הניעה

 1זם פרק באותו בארץ. המודעות לוחות על
ה הסתדרות של ריקודי־העם להקת נתבקשה

 הופעות לשורת לצאת בירושלים סטודנטים
 מהירה התערבות דרום־אפריקה. יהדות כפני

 הביאה ההתאחדות נשיאות של ותקיפה
 שחברי ולפני זאת, הצעה ׳על מיידית לדחייה

 לנסוע כלל להוטים היו (שלא להקת־המחול
 לדעתם, נשאלו זמז) באותו לדרוט-אפריקה

ההתאח של מפורשת עמדה זה בעניז נקבעה
הארצית. דות

התאחדות תזכיר מרחב, ראובן
ירושלים בישראל, הסטודנטים

בעבר. מחפשים היו אלה
 נותנת וו פינת־חיים כי להכחיש נם איו
 לש־ אשר ונשים, אנשים מאות לכמה פרנסה

 לספק פעם אף יכולות היו לא כות־העבודה
 אף מהווים והם אחרת, מתאימה עבודה להם

 תיירים לתיירים. אינטימי משיכה מקור
מצי אילולא כאז שהותם מקצרים היו רבים
הישראליים. בחיים זו פינה של אותה

ירושלים דגני, א. יצחק
 אידווה נעמי יכולה היתה לא ...האם

מקו לאותם בהופיעה שם החיים את להכיר
? מישהו על-ידי המלווה כאורחת מות

תל־אביב קאהן, דליה
לא.

כמוכן כאירונה
 ג', שליש של הלימודים החלו בו ביום

 חמשה ועוד אני — נשלחנו באפריל, צ0ב־
מזכי על־ידי — החמישית מהכיתה תלמידים

ה הביתה. ללכת התיכוז ביודהספר רות
 שילמנו שלא מפני זאת עלינו פקדה מזכירות

ש מפני וזאת זמז־מה. בסשר שכר־ליטור
 לא הסרות־אמצעים, משפחות עוד כמו אנו

לשלם. יכולים
 אין בתורה! ומעונייז רוצה הלב י— ברם
 סחרה טוב (״כי מתיר בשום כד על לוותר

ה בימי תבואתה.׳׳) — ומחרוץ מסחר־כסף,
ש שאסור השלטון מפלגת הכריזה בחירות

שכר־הלימוד. בנלל הביתה תלמיד יישלח
העצ חג אחר אחד יום נכתב זה מכתב

 ושר־ ראש־הממשלה הכריז זה ביום מאות.
 לו כי בשרה־החינוד. התקדמות על החינוך

 במובן. באירוניה, — נאה לו כי יאה,
 — מאת כוח! יישר — שלנו ולשדה־החינוד

— באירוניה!) זה (ואף
נהריה בן־דויד, זמיר

גנכים ו/או שוטרים
 לצאת עלי היה עת בטאי, 10ה- בבוקר

ה במכוניתי, לנסוע רציתי לעבודה, השכם
האו נעלם הרבה להפתעתי ביתי. ליד חונה

המכונית? היכן תעלומה. טו.
 והמכונה הסמוכים, הרחובות בכל חיפשתי

 מחיפושים, שהתיאשתי אחרי לבסוף, איננה.
 מכוניות. בגניבת הלוחמת — למשטרה פניתי

 ששמה היא המשטרה שדווקא לי נודע שם
 נמצאת היא היכן לי מסרו המכונית. על ידה
מנופצות. כשהשמשות מצאתיה, אבל —

 אעשה מה בוזבז. שלי יום־עבודה חצי
 להחנות אוכל כיצד המנופצת? לשמשה עתה
ב ושוב, אותה? לנעול מבלי מכוניתי את
ב בוזבזה השניה מחצית־היום ברירה, אין

,עולמו. הלך רה1יום-עב השמשה. תיקון
זו? פעולה חוקית מידה באיזו

תל־אביב ת., א.
תועות לנפשות פורקן
 הזה (העולם בר״ מארחת ״הייתי הכתבה

ה )1181 פ ק ת שי ו נ מ א ת בנ י א ה חי ל לי בתל- ה
 מבחינה אד אירופיים, פסים על שעלו אביב,

 אי! טיפוסי. ישראלי גוון קיבלו מסויימת
 זו התפתחות הביאה במידודמה כי לשכוח
תועות. נפשות וכמה לכמה ופורקן רווחח

 שהכתבה היה הראוי שמן הסיבה גם זוהי
מה מתעלם איני נפשות. באותן תפגע לא

 היטב ניכרת זה בכיוון זהירותכם כי עובדה
 זאת, בבל הרכבתה. ובדרך הכתבה בתוכן

נפשות. בשתי קימעה פגעתם
 כה אינו שעברה מירלה, היא מהן אחת

להש מאמצים כל עושה היא אין דראסטי.
 ערב של הפינאלה לגבי האורחים את לות

 למדי ערב בקול מזמרת גם היא חברותי.
 רוח באותה שונות. בשפות רבות נעימות
 תפקידה את ממלאה

 מאריא־ היווניה גם
אי מטבעה אשר נה,
 אלא מארחת כלל נה

מחו אכזוטית זמרת
 כי אם למדי, ננת

 לרקוד מסרבת אינה
 אגשים עם ולשבת

ב עונג המוצאים
חברתה.

. . הו זה מקצוע .
ה ורוב ומתלטש לד

מע היטיבו מארחות
באמ החברתי מדן

ו גרמו גם צעותו,
ל קורודרוח גורמות

ה מתבודדים אותם
 את מראש יודעים

-׳׳•■-• ו־ עושים הם אשר
 שתהליך םפק ואין לכר, תקציבם מתאימים

שאנשים אחרים, מפורקנים יותר טוב זה

מאריאנה

 הראויה אמיצה בחורה היא אירווה נעמי
(צב שילידות־הארץ לדעת עליכם לכבוד...

הבחו הן מנרמניה שהוריהן בלע״זו, ריות
סופרת גם היא נעמי טבעיות. הכי רות

עליון. בחסד ספורטאית וגם טובה
תל־אביב גלם, צבי

ת ו נ כרל כ
 השבוע״ ״נערת במדור מפירסום כתוצאה

 הזה העולם של
 כמה נתקבלו ),1178(

או עבור מכתבים
לבנה. רית

לומ לא במדרשה
תל מוכרת ולא דת

ו הנ׳׳ל, בשם מידה
לצון. חמד שמישהו כנראה

ה מזכיר, יובל, ש.
משו לחינוך מדרשה

כפר־ ברל, בית תף,
סבא

 אורית את זוכרים
ש מבית־ברל לבנה

 שפת- על הצטלמה
לכם, אגיד מה הים?
 את שראו מסכנים קוראים כחמשים מזמן. היה לא ליגלוג כזה

ל מכתבים שלחו נערה אותה של התמונה
והתכת להיכרות רצון מתור כתובת, אותה
תמונות. ששלחו כאלה היו ואף בות,

ידי בלא נערה מאותה נלקחה זו תמונה
 מחבורת נערים כמה על־ידי ונשלחה עתה,

 את לצער מאד לי צר בכפר־סבא. בית־הספר
ב וללעג לצחוק שהפכו השולחים אותם
בת. אותה נמצאת שם נוודים, קיבוץ

נוה־ים אלמוני,
לו נתחכמה הכה

 קרנוף זלמן מר של מכתבו את קראתי
 תשובת ואת בתל־אביב) הרעש סכנת (על

ב ).1181 הזה (העולם זה למכתב המערכת
 ביותר הפשוט לענות, מה אין כאשר אמת,

״חכמה״. לאיזושהי לפנות
ל בתשובה תמציאו חכמה איוו מעניין,

זה? מכתבי
 חיפה הר־זהב, א.

ו׳). י״ד, (משלי ואין״ — חכמה לץ ״ביקש
לנשום רוצה נישום

 מס-ההכנסה: נציבות את לשאול רוצה אני
 של תקופה אחרי כשבועיים, אזרח בהיותי
 מרינת־יש- את שירתתי בהן וחצי שנתיים

 שיחדור לי מגיע לא האם בצבא, ראל
 עד שנה, חצי בטשד לפחות ממס־ההכנסה

להתבסם? שאתחיל
 בחיור: לי ענה השומה, לפקיד כשפניתי

 מגיעה אולי משוחרר? חייל אתה אם מה ״אז
לחודש!״ לירה של הנחה לד

יפו תורג׳מן, אלי
ישראלי צלב־קרס
מר יעל של מכתבה למקרא הזדעזעתי

תצ המלווה ),1177 הזה (העולם חובות
חפציו. שאיבד בחור־ישיבה של לום

 הדתית. בכפייה לוחם אני דתי. אינני
 הוא כי גועל־נפש, בי עורר מכתב אותו אבל

 פריצות נפשי, ליכלוך זולה, המוניות מגלה
 בעתונים הפרסומים את ומזכיר רוחנית,

 אפשר המכתב כותבת את אנטי־שמיים.
 צלב־הקרס, מציירי עם אחת במסגרת לשבץ

תרבותית. רמה באותה נמצאת היא כי
 ראה זה שמכתב הוא אותי שציער מה
 ל־ הולם לא כי הזה; העולם במדור אור

תמימים. באנשים להתעלל הזה העולם
תל־אביב חנאי, חנן

מלניק פרסום

ת ו חי *ו

!פקידים
!תלמידים

י סטודנטים
ל* לקורס היום עוד הרשטו

קצרנות
אנגלית ו/או עברית

 בשבוע) פעמיים חודשים, (שני
רג״ ״אולפו 0( ג 0פ0 8.( 

(קמפינסקי) בר־קמא ח. :המנהל

 .5 גורדון רחוב תל־אביב,
ה ח ל צ ! ה ת ח ט ב ו מ

1183ז3 הזה העולם


