
 לגרוע בלי וזאת יסודם, בטעות על־ידכם
 חוזר ישראלי שמחזה המשמחת העובדה מז

 מלאים אולמות כפני ערב מדי ומופיע
הארץ. קצווי בבל

תל־אביב תיאטרון״אהל״, הנהלת
מצטע מס־ההמסוז ומפקחי הזה העולם

הקישתי. נחל־הכסף במימי זו ירידה על רים

ץ אייך שטן,
 ״אנשים״ במדור קראתי רבה בהפתעה

 נשמתי את שמכרתי ),1273 הזה (העולם
 ל״י. 500 עבור לשטז

 עדייו הרב לצערי
 לפנוש לי נזרם! לא
 קיים ואם השטן, את

 — בו שפנש אדם
א להפנותו אבקשכם

ב ואני הואיל לי,
מת כספית מצוקה

מדת.
מק אני שני מצד

לה עם לעבוד ווה
 פריי, פיטר של קתו

 לראות מאר ואשמח
ל במסגרת טחזותי

ורצי צעירה הקה
נית•

מונדי, יוסף
תל־אביב

בחז־״ל בושות
. .  אדמתו על לראשונה רנלי דרכו מאז .

 לברוח, לפגוש, לא אני מנסה סם, הדוד של
 התנהגותו את מראות עיני לעצום להתחמק,
 ביצר בנכר. הישראלי הסטודנט של המבישה

 את ולהביז לראות עיניהם את הם יפקחו לא
 ה״ישראלי את בשחקם עושים הם אשר העוול

מכל״? העליון
 הפנתי שעות את אשר סטודנט, אותו הנה

 המקרה קרה .?.8.1.ה־ כסוכן מבלה שלו
 טוב, בולשת כסוכן בקורם. נכשל והבחור

 באנטישמיות. לכשלונו הסיבה את הוא מוצא
ושו לדיקן רע הוא וכדומה. שנאת־ישראל

 מכנם בטובו, הדיקן, לבבו. את לפניו פר
 החמס בזעקת דנים ואלה הבר־המרצים את
 הסטודנט חוייב בסיכום, הנרדף. היהודי של

 ב־ דעת־הקהל אכן, שנית. הקורם את לעשות
הלחי פשיטות ביותר התפעלה לא טיכללה

הישראלי. הסטודנט של מה
. .  חביב, מקום באותו יושבים אנו ושוב .
 הזר הסטודנט ״מרכז בשם לצבור הידוע

 מכל סטודנטים מלא המקום בלוס-אנג׳לס.״
 פתע ואוהדת. המיטה האווירה תבל. קצות

 גדול בקול ברבים הטכריזה הבריה מופיעה
 מחשבה ללא ומיד, היא. מישראל כי

 עם וצורמני ער בויכוח פותחת היא שניה
 משה, רח בן הוא אוי אפריקה, בז צעירוז

עדיף? מי יהודי, או ישראלי הנושא: על
 משתל־ הרוחות ומחריף, הולד הוויכוח

 בושת־ טרוב עצמי לקבור רוצה ואני הבות
פנים.

 בני־ פני על שהתפשטו הרבים החיוכים
 הנאה זה מערב נהנו שאכן העידו ערב

 ״קשה אננלי: סטודנט סיכם הויכוח את רבה.
 בין שוררים אנטישמיים שרגשות להאמין

ויהודים." ישראלים
 אינגלנד פולני, דן

■אריה״ב קליפורניה,

סבסוד אין
 שפר־ בשמועה אמת שאיו לציין מחובתי

 )1271 הזה (העולם אנשים דור6ב סמתם
 עובדי בין סיכסוד לפרוץ עומד כאילו

 יו״ר לביז בניו־יורק, היהודית הסוכנות
 נולד- נחום דר' הציונית ההסתדרות ונשיא

 יד■ של נרות־הזכרון תצוגת בעניז מו,
כאז. שלנו הספרים בתערוכת ושם

 היהודית הסוכנות בלוך, סם
ניו־יורק

דווקא מובשר, פחח
ל״גאונותו״ בקשר מוזכר ששמי מכוון

/וו 1 ץ■
 לקורא להבהיר צוני

 דעתי את התקיפות
ושות׳. תומרקין על

ולק להזעיק יש
 הזדמנות בכל רוא

שו ילד לבל לציבור
 מיני כל אחרי לל

 של מחוכמות המצאות
 באמנות, מוקיונים

 מהיר בכל הרוצים
 ביותר גסה ובצורה
שמע אותנו לשכנע
 הם חסרי־הערד שיהם

אמ תוטרקין אמנות.
 מוכשר בחור נם

 להדביק אבל מאד,
 את כזה בחפזון לו

 — הגאוניות תואר
 מהר, מדי יותר זה

שיקול-דעח. ובלי

בכל בר־דעת' ולכל

ברנשטיין
תל־אביב ברנשטיין, ז

שיקר מי
אש לוי הנכבד, השר נילה סוף כל סוף

 המחירים ובכן, האמיתי! פרצופו את כול,
 אד לממשלה, כזה פיחות עוזר אולי עולים.

עוזר. הוא איו לתושביה
של הכתבה את הכתרתם שלא מאד וחבל

 שקרן, ״אתה בכותרת )1275 הזה (העולם כם
.האם אשכול!״ טר .  זה היה הוא לא .

 האם יהיה!״? לא — ש״פיחות שהצהיר
איש? מיליון שני שולל הוליד הוא לא

 שאותם לשרים להאמין אסור — המסקנה
בחרנו! אנחנו

ירושלים דגן, אתה

עסקים?׳ לעשת הממשלה הסוד האס

ד ההצעה סו ה לי ת חבר תי של מ ח מ טו  ־ לבי
ת מובנה ת היזמה שליל רי צבו ת. ה טי הפר ו

 בלתי סמכויות עם הביטוח על פקוח בארץ קיים
 הביטוח מחירי על התחרות קיימת מוגבלות,
 בבעלותה החברות וכל הממשלה לה שהודות

ביותר, והנוחים הזולים התנאים את כן גם קבלו
 מקבלות הביטוח חברות שאין העובדה אף על

אחרת. ממשלתית תמיכה או סובסידיה שהיא איזו

 אלא בלבליות, חברות תקים ולא תיזום לא שהיא הבגסת במת מעל פעם לא הבריזה הממשלה

 לקבל מובנים יהיו אשר הון בעלי ימצאו ואס זאת, יעשה לא והפרמי הצבודי שההון במקרים

להם. להעבירן מובנה תהיה היא הממשלה, על־ירי הוקמו אשר הברות לירם

 את סותרת לביטוח הממשלתית חחברה הקמת
הנוכחית. הממשלה ידי על שהותוו היסוד קוי

 בשנים הפכו הסקטורים, כל של הביטוח חברות
 פיתוח במפעלי השקעות של רציני לגורם האחרונות
 הקמת ארוך. לזמן ולעיריות לאוצר והלוואות

אלה. ביתרונות תפגע לביטוח הממשלתית החברה

לביטוח חברות של ישראלי אגוד
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