
מכחבים
הגבול על צוות

 ש־ כפי מאסר, עם הזדהיתי ?א מעולם
 אב־ אורי של הראשי מאמרו עם הזדהיתי

 ).1255 הזה (העולם חקירה״ ״תהא נרי
 שנים זה בליבי שכירסם מה כל ביטא הוא

הפחד לוחטיגו, למוסר החרדה ארוכות:
 כלום, כלא חיי־אדם המבטלים הלכי־רוח מפני

 נם הנבול. על ערבים של הסיטונות ההריגה
סיתי אני  מילא, ולומר: עיני את לעצום ני
מסוכן. והנבול מלחמה יש

 שרצו הצעירים חמשת הרינת אחרי אבל
 לא יותר. להחריש יכולתי לא לעזה לברוח
 אבנרי של מאמרו לעשות. עלי מה ידעתי
 לא עדיי! אבל רנשותי, את אומנם ביטא

 עדיין כי שבי. האשם מרנש השתחררתי
בנידון. לעשות אני יכול מה יודע איני

ירושלים בן־יוסף, שמריהו

. .  של מצבם את יותר לבטא יכול מה .
 שצעיריהם העובדה מאשר ישראל, ערביי

 שיוכלו ובלבד — חייהם את לסכן מוכנים
המדינה? ם! לברוח

חיפה דויטש, שמואל

 על הפריטה כל עם לכם! יעזור לא זה
 כל עם ואהבת־השלום, האנושות מיתרי

 את להשתיק יכולים אינכם הטפודהמוסר,
אנחנו אומר: זה קול הקר. ההגיון קול

 אל הבורח ערבי צעיר כל אוייבים. מוקפים
 בצבא פוטנציאלי לוחם רק אינו לנבול מעבר
פוטנ מרנל — מזה גרוע אלא סדיר, ערבי

 למלא הכשירוהו במדינה שחייו ציאלי,
רבה. ביעילות זה תפקיד

הער לצעירים אחת עצה רק יש כן על
 — הנבול על ליהרג רוצים אינכם אם ביים:

אליו! תתקרבו אל
אשקלון עוז, דויד

 זה וכל בעיר. ביותר הטראנטה במכונות
כמובן. מלא, במחיר
 להרשות יכולים היינו עשירים, היינו אילו
 או שירות במוניות יותר לנסוע לעצמנו

 את אולי מכריח היה זה ספישל. טכסי
אפ לנו אי! אבל השירות. את לשפר דו

דפוקים. אנחנו זה בשביל שרות,
 מה להם להראות הזדמנות כשבאה אז

 מנצלים — העניז כל על חושבים אנחנו
תום. עד אותה

תל־אביב לוי, דויד

 (העולם התקווה בשכונת הבית הריסת
 אפילו נניח מביש. מעשה היתה )1255 הזה

 ה־ של הבניה חוקי על עבר הבית שבעל
 בשכונת בכד, יחיר אינו הרי אבל עיריח.

השכו כל התקווה.
ב־ בנויה הזאת נה

ד  החוקים לכל נינו
ה הסניטריים, —

ההנדסיים. חברתיים,
 מצאו טעם מה אז

 כרי זה, בבית דווקא
 אות ממנו לעשות

ומופת?
לשכונת־ה־ הנישה

 שתהיה אסור תקווה
 אלא הרס: של נישה

תיכ ושל בניי! של
קונסטרוקטיבי. נה
רו העיריה אם כי
עיקבית, להיות צה
 שהרסה מספיק לא
אב־ של ביתו את

צרי היא — רהמי
 בתי את להרוס כה

שם. המתגוררות הנפשות רבבות כל
תל־אביב חדד, אליהו

והציבו הלאומית שההגינות חושב אני
 משפטית. חקירה ועדת להקים מחייבת ריות

 הסיקרה פרטי כל את לבדוק כדי רק לא
 ילטד בישראל אזרח שכל כדי אלא הנורא,

הנבולו על אפילו — הפקר אינם אדם שח״
תל־אניב רייס, שמואל

המאושר הזונה
מוצ בתל-אביב הגדול בית־הכנסת מול

ב פרם המהווה מכונית, אלה בימים גת
 באותיות שלט עליה מנן־רויד־אדום. הגרלת

ת יכול אתה ״נם עיניים: מאירות לזנו
״1זו במכונית

 בפינת רחוב, באותו הלאה, צעדים כמד,
נו פנינה לראות אפשר רוטשילד, שדרות

 המדריכה ם! תרד ״אל כתובת: בצורת ספת
פתאומי". באופן

 בטיולי־נוער למשתתפים הוראה זו האם
המאוחרות? הערב בשעות

תל־אביב מס, ר.

דודיק דו״ח
 לה. שציפיתי ההזדמנות הגיעה סוף־סוף

(שמר והביבי־סיטר מהבית, הלכו ואמא אבא
 תיכף קפצתי כן. נם נרדמה בלע״ז) טו'

 הזח (העולם הנליון את וחטפתי מהמיטה
 בבית. שבועות כמה כבר מונח שהיה ),1241
 מטמון, הרי׳ר של המאמר את שקראתי אחרי

 מוכרח אני סילוף", הישראלי קינסי ״דו״ח
צודק. באמת שהוא לכם להגיד

 לפי לשפוט יכול לא פואה ד״ר כל, קודם
מח עושה היה הוא אם שנית, זונות. 200
 היה בטח הוא או שלי, החברים ביו קר

 מפני נכונות. ויותר אחרות תוצאות מקבל
 עצמנו, על רק לא לו לספר יכולים שאנחנו

 עושות שלנו שהשמרטפות מה על נם אלא
ש- חושבות שהו מתי שלהן, החברים עם

רפידות דודיק
 תרומה תורם היה בטח וזה ישנים, אנחנו

ב השורר על האמיתית לתמונה חשובה
הטין. בשטח ארצנו

תל־אביב לפידות, דודיק
תיקווה ללא

ה קהיר, מקול בערבית שידור שמעתי
 את תיאר הקריין הארץ. לתושבי מופנה
ההפג ואת התקווה בשכונת הבית הריסת

ת  דווקא שזה אמר הוא אחריה. שבאו נו
שבדיוק ישראל: מדינת על הרבה מלמד
 ו־ פלסטין ערביי התקוממו שבוע באותו

התקווה. בשכונת הערבים" ״היהודים
להפ ומעוניין המדינה אויב הוא כמובן,

העדות. בין ריד
חולון חמו, דבורה

 תקפנו שבה ההנאה, עומק את תפסתם לא
 בשכונת שנר מי רק דן. של האוטובוס את

 לאוטובוסים שלנו היחס מה לדעת יבול
 מוות. זה נהינוס. זה — בשבילנו האלה.

 ארור חכי בתור ועומד בתחנה נדחק אתה
ונוסע האוטובוס בתור נדחק אתה העיר. בכל

ישראל נערות על
 אבי־ מיכאל של מטענותיו רבות לצערנו

 )1252 הזה (העולם הצבריות על דור
לומר מה יש הנשים לנו נם אבל נכונות.
ב נשותינו, וגם שנערותיגו, הוא נכון

 קנה-המידה לפי נלר אם יפות, אינן רובן
 אנו אי;2י הוא נכו! הקלאסי. היופי של

 לנו שאין הוא נכוו בנימוסים. מצטיינות
 לעשות יש מה אד ונאה. יציבה הלכיה
לד שמתפקידם אלה האם המצב? לתיקון

 ו־ הספורט בשטחי ולהדרכה לחינור אוג
 והתבונ״ם היסודיים בבתי־הספר הריטטיקה

 לחינור תשומת־הלב מלוא את מקדישים
 ישנה בבתי-הספר האם מתאים? ספורטיבי

 כותב ניסה האם נבונה? ישיבה על הקפדה
 במו ולהיווכח הספר בבתי לבקר המאמר

 כנמוכים גבוהים תלמידים כיצד עיניו
 נסיו! כל ללא הכסאות, אותם על יושבים
 לנו מובנים מתאים? ריהוט להם להתאים
 החינור. רשויות של התקציביים הקשיים

ייתר. מאוחר בגיל רואים התוצאות את אבל
 נמיסיש הבנות תרכושנה מהיכן נימוסים.

 אינם הם נם שלרוב מההורים, האם נכונים?
 הגברים? מכם, או מהו, נימוס יודעים

תכ שכולה ״טלית הנכם הגברים אתם האם
ה הגבר אי נימוסיכם? היכן אתם, לת?״

 מהאוטובוס, ברידתה לנערתו ידו מושיט
 קולנוע לאולם בהיכנסה הכביש, בחצותה

מצטר שאשה בשעה הקם, הגבר אי וכד׳?
 בו לחדר נכנסת כשהיא או לחברתו, פת

 רץ שהגבר ויפה נכון האם נמצא? הוא
 כל לא לנערתו, לב שים בלא בראש, תמיד

 ללכת נם יכולה היא מצירו לאשתו? שכן
 סיגריה המציעים הגברים איה לאיבוד.

 הגשת על לדבר שלא שבחברתם, לנשים
הגפרור? או המצית

 בגדיו יפה? הישראלי הגבר האם ויופי!
 מתושלח. מימי ברובם האופנה, לפי אינם
 שלו. הספר עם כרוני בברונז נמצא הוא

 אינן לרוב נעליו מטופחות, אינן ציפורניו
ורע נקיה חסיד אינה כותנתו מצוחצחות,

פי המעלים לגברים מספר ימנה ומי ננה.
 טבלי ,35 — 25 בגילים וזאת וכרם סה

הופעתם? לשפר מצידם מאמץ שייעיסה
 הלא (או הכנות המחמאות מספר מה
 ידוע האם לנערותיו? חילק שהוא כנות)
 אחרי הבעל הופר לרוב כי המאמר לכותב

 רואה לא האם זו? מבחינה לאילם הנשואי!
שמט הגברים, חבריו התנהגות את הוא

 הם אחת? היא למיפנשים, בצאתם רתם,
 ופיהם, חיזור״. ״משחק לנהל מנסים אינם

החב כל אחת נשיקה לאחר האל. ישמור
 התרברבותם על לדבר שלא יידעים, רים

 נעוצה לנבריותכם ההוכחה האם בכיבושים.
 אי; האם לקסמיכם? שנכנעו הנשים במספר

ביניכם? לשיחה אחרים נושאים לכם
 ״הטיפש־ ניל מבנות רבות וחקרתי שאלתי

סוצי ומשבבות שונות מחברות עשרה",
 מהן אחת אף — שונות וכלכליות אליות

 קיבלה שבו ביום־הולדת להיזכר יכולה לא
 נם מהחברים, מתאים •שי או זר־פרחים

 יום־הולדח. מסיבת או נשף אירננו אם
תרבות? וזו נימוס? זה האם

 נערותי״ עם ההולכים הגברים, מכם כמה
 את להציג טורחים מכם כמה בתיאטרון,

 לא האם המכר? או החבר בפני הנערה
 או בקולנוע ברחוב, חבר ופוגשים הם

 מבת־הלוויה, לחלוטין מתעלמים מכם רבים
 אתם משמיעים האם אותה, מצינים ואם

 ואישיות? שם לה שאין או שמה, את בברור
 על בטפיחה חכרה לפגוש הוא נכון האם

 מתוק היוד דורשים אתם וממנה הכתף?
נימוס! וגינוני ועדין
 מרת־נפש נערה שאני בי תחשדו אל
 שאני נאמנה אבטיחכם מחזרים. לה שאין
ואם. אשה

תל־אביב זילברברן, רחל

. .  צער כל על כיצד נזכרנו פתאום לפתע .
ן נתקלים ושעל מי ב  סינטטיות חתיכות אנו.

מאמ כר וכל ומשווע חן בחוסר המתנדנדות
 הנערה... עכוז אודות הנפלא הפסוק את תות
 מילה כל על לב בכל ידי את סומכת אני

 לדעת הסקרנות רק נותרה אבידור. ברשימת
 זה. שם מאחורי האמיתית הדמות מהי

 הנושא העלאת על לו להודות כדי פשוט
הזה. הזמן כל כטאבו מה, משום הנחשב,

חולון דורון, רות
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ל׳׳י 3.75 לחצי־שנה: ל״י; 7.50 לשכה: מנוי דמי
תל־אביב ,3006 ד. ת.

1256 הזה וזטולם




