
□כתבים
הצבועים מן הזהרו

 בני-הישי- בקרב טיעוט שקיים לדעת טוב
ני (שאינה זכותו את מנצל שאינו כות,
להש גבוהים) בבתי־ספר לםטודנסים תנת

 ומשרת ליסודים עשב צבאי משרוח תחרר
).1293 הזה (העולם בצה״ל
צעי המעשה. בערד להפריז איז זאת, עם
 בני־הישיבות, לרוב בניגוד — אלה, רים

 — למדינה חובותיהם ממילוי המשתמטים
. אחר אזרח כל כמו חובתם את ממלאים . .

 ל- אנו״י ראשי בתנובת ענייז מצאתי
. אלה מתנייטים .  להיזכר שלא יכולתי לא .

״היזהרי לאחותו: ינאי אלכסנדר ברברי
 אלא הצדוהים, מז ולא הפרושים מז לא
הצבועים״. מז

תל־אביב שטיין, חיים

סי! קוממיות פי! קובה
 העולם את ליד כשלשחתי הראשון, ברגע

השער שעל לי נידמה היה ),1293( הזה

* קובה קוממיות
 הקובאי המנהיג גווארה, צ׳ה של תמונתו
 קאסטרו פידל מפתיע. ממש הדמיון הנודע.
 קו־ במושב עצמו את מרגיש היה בוודאי
בבית. כמו טסיות

צפת שפירא, עמי
וה קובה של ׳הקומנדו בין הדימיון את

תמונות. ראה — הקב׳׳ה של קומנדו

חולה המנהל■
 הסובלת אשתי, קיבלה שבועות כמה לפני

 ב־ בבית-החולים והמאושפזת מסביזופרניה
 בדיקה לפי אחוז, 100 של נכות באר־יעקב,

ה את לה נתז הלאומי הביטוח רפואית.
ה משרד אבל שנתיים. למשר הזה אחוז
 הנכות, נובה על לא. עירעור, הגיש אוצר
 מדי. ארור הוא טענתו שלפי הזמן, על אלא

לי, אמרו העירעור, את הפסידו שהם אחרי

 במישמרו הכלכלה מנהיג גווארה, צ׳ה *
קאסטרו. של

ה את שאביא הכסף, את רוצה אני שאם
זה. לחודש הארבעה-עשר ער תיק

ה לביטוח הלכתי זה לפני ימים במה
 אותו להביא כדי התיק, את ביקשתי לאומי.
 זטן. להפסיד בלי בעצאי, האוצר למשרד

ה ממשרד אישור לקבל צריר הייתי אבל
 התיק את אישית לקבל מוסמר באני אוצר

ה למשרד כשבאתי אליהם. אותו ולהביא
 להביא מה לר ״איז הפקיד: לי אטד אוצר,

 הטנהל וכה כה שבין מפני התיק, את
הכסף.״ בשביל לד שיחתום מי ואין חולה

 מיז איזה כר: אם לשאול, רוצה אני
מי איז אז חולה המנהל שאם זה, משרד

 מתעללים ככה שלו? המקום את שממלא שהו
 חולה יהיה וחלילה, חס הוא, ואם באנשים?

ש עד שנה לחכות אצטרר אני אז שנה,
הכסף? את אקבל

תליאביב קליין, ג׳ורג׳
ייך־יין דנו הכו

 (העולם המזרח יריד על שלכם בכתבה
 של ביותר יפה תמונה פורסמה )1292 הזה

 מוארים. נביעי־ענק ובמרבזד בלילה, היריד
 כרמל של הייז ״פינת זוהי כי ציינתם

ה הייז ״מבוז ביתז זהו למעשה, מזרחי.״
 הייז יצרני כל משתתפים שבו ישראלי,״
עם במשותף והפועל ישראל, של החשובים
יצואו. ולעידוד הייז לשיפור הממשלה

ושות׳ גלבלום א. גלבלום, א.
תל-אביב יחסי־ציבור,

ז חסינות
 שהניע וייצמז, בטכוז מרעי עובד אני
 לחקר עכברי־הניסויים משלוה במסגרת ארצה

ה מן יצאתי שיעבר חמישי ביום הסרטז.
נק כשלפתע ברחובות, קצר לטיול מעברה

וחתו עכברים בין קרב-איטים בתור לעתי
ה ביז לחוור ניסיתי המקום. מבני לים

 לנהוג כד נאה לא ב להם ואמרתי צדדים,
 הועיל. לא אבל הם. ארץ אותה בני שהרי

 העכברים אר נפשי, את למלט אזי ניסיתי
 חמישי!״ גייס ״בוגח בקריאות אלי נטפלו
ב עכבר. סתם בי ראו — החתולים ואילו
בשלום. נפשי את מילטתי קושי

 בלפי ינהגו כד האם לשאול: ברצוני עתה
 מאמריקה? באתי כד לשם האם זר? תייר
 את לכבד ועליהם ארצוח־הברית אזרה אני

בקונ לנציגי אכתוב אחרת שלי, הררכוז גרס!
רחובות או.קיי.דוק.,

 ההודעה את לפרסם תואילו אם לכם נודה
שרטוט: נסטור המפקד לישבת מטעם הבאה,
העכברים, של המרי תנועת התפשט ״עם

 אלא הכללי המטאטא בידי ברירה נותרה לא
ה לדיכוי הדרושים האמצעים .בכל לאחוז
 כל כי הכללי המטאטא החליט בז על מרד.
 בשירות חייב חודשים ט״ז לו שמלאו חתול
 מלשכות באחת להתייצב ועליו סדיר. צבאי

 המפר כל להלז. מובאת שרשימת! הגיוס
 נסטור החתום: על למשפט. יועמד זה, צו

פטפ״ם." שרטוט,

 של תמונה נם מצרף אני
 המחזור של טבס-ההשבעה

 ט.כ., קורם של הראשוז
רא הדרכה בבסיס שהתקיים

שי.
צ״ת הכללי, המטאטא דובר
 מפקדי־ה־ השבעת טכס
 צבא — צ״ח של כיתות

תמונה. ראה — חתולים
החודש נער

 את להציג מתכבד אני
ה ״נער בתור מועמדותי

 מצ־ אני בעתונבם. חודש״
ב התבונות אותז בכל טיי!

 מאי נערת גלה, מצטיינת הו
 אני נם ).1290 הזה (העולם

 בחדר אצלי בים, יום כל
 תמונה שנתיים כבר תלויה

 בז אני ורפי, דיאנה של
 שנה, חצי בעוד ומתגייס 18

בשמי ולומר בארץ נולדתי
תיכון. נית

 שואף אני כן, עוד? מה
 כמו מיליונרית. עם להתחתז

ה ביישוב מעונ״ז אני כן
 יודע איני שעדייז רק נגב,
ו החום עם להסתדר איד

האבק.
תל־אביב דקל, דויד

ומדכשו וצו מק
 מכל השבוע מאד נהניתי

 של ב״קוצו הקטעים שלושת
 ).1293 הזה (העולם צבר״
 ובדי אתה. טוב צבר, אתה,
ה השבוז על מעט לד לשלם
 משהו אותר אלמד הנאה,
בעצמי: יודע אני שאין

 שוש, כותבים שבעברית לי ונדמה סוס,
 ממנו שמפיקים החומר פה. הנדל שיח הוא

 והיו ליקוריס), (או לאקריץ בשם נם ידוע
 מאד טוב וזה בבתי־מרקחת, אותו סוכרים
הנע המשקה ואת תינוקות. להשתיק בשביל

 יפו ברחובות מוכרים היו זה מחומר שה
 והמוכרים הלבאנט, ערי ושאר וירושלים

 סי־ וצועקים נחושת בקעריות מקשקשים היו
ל מעבר המשקה את ויוצקים סו־אום, אום

כתף.
תל־אביב שיף, מידד

יחסית הגדרה
 על רשימה פירסם )1289( הזה העולם

 רבודה של בעלה של בנו בז־נריוז, עדוא
אה המתאר סיפרו, להופעת בקשר ברטונוב,

בפאריס. לגרמניה בתו
 דייק לא שכתבכם כר, על להצטער יש

 שהוא — עדוא של המשפחה שם באיות
 שנתפרסם כפי בז־נוריון, ולא בז־נריוז

בתבה. באותה
המכריז בן לי שאיז לצ״ז עלי כמו־כז

צ״ח של השבעה טכס
 נאוז ״או שהוא הכתבה, בדברי עצמו, על
 לי שאין מפני רק לא וזאת מטומטם״. או
 בז, בכלל עדייז לי שאין אלא כזה, בז

נשוי. שאינני הפשוטה מהסיבה וזאת
 שלא המשפחה, שם באיתוי ההבדל בנלל

 את להטעות הכתבה עלולה עליו, הקפדתם
הקוראים. קהל

 עצטי, את להציג צריד איני כי דומני
ידו וסופר־חוקר כעתונאי שעבודותי כיווז
 ״דבר״, דפי מעל היטב ומוכרות עות

 וביחוד ועוד חיל־האוויר בטאון ״במחנה״,
 ״תולדות כרבי שני — שהופיעו ספרי מתור

 דוב בפרס גם זכו אשר בעולם״, התעופה
 פ״הלאה בקרוב), יופיע השני (הברד הוז

מפורסמים". תעופה ו״אנשי לשמש״
 פרץ הסקנדל כי כתבה, באותה נאמר בז

 כי אם בארץ. המפורסמות המשפחות באחת
 לי יורשה יחסית, כמובז, הנה, כזו הנדרה
 קשר כל איז ערוא של למשפחתו כי לצייז,

 אני עליה אשר בז־נוריוז, דויד למשפחת
משתייר•

 של האב לא ונם הבז איז בדרד־כלל,
)4 בעמוד (המשן
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