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הרגןודיס קיבלת
חשבונן,

בביתד לבד תלמד פרע נא
שעות כמה תוך בהקדם, אותו
: ם י ט ר לרקודים במועדון פ

ת״א ,49 15 ד. ת.

ר קג\< ו מ ו ג ׳ מ ת ו ש ו
 תל״אביב ,101 דיזנגוף פסג׳

ת ר י ב ל מ ו ס ל ח ג ר ם ל י י ו נ י  ש
 הסוגים מכל ומעילים חליפות שמלות,

ת ו ח נ א ה ל ם ל י ד ק ד ת 5 0 ס/״ ע

.מכוזבים
החמור זנב

 נת• ),1322 הזה (העולם חזיתם אשר את
 מבקר על חזיתית בהתקפה יצאו כולם נשם.

 חיים ד״ר התיאטרון,
 הגדול האבא נטזו.

 לחזות בא והכל־יכול
 אל- נתז של במחזהו

 כנפיו ופרש הרמז,
 הרוחות״, ״פונדק על

 אומץ קיבלו והבל
 גמזו. ד״ר את לנגה

 ״צוותא״ במועדון
 מר על־ידי הותקף

 ומר עצמו, אלתרם:
 יצא פלוטקין גרשון

 גסה בהתקפה עליו
 ואין ״דבר״, בעתוז

הסוף. כנראה זה
 ? בא! הולד מה
 בענייני הטון נותני

גמ?ן ג■ מוסמכים שלטון
את בעקיפין הביע
 ידוע גמזו ד״ר נכון, אמנות? בענייני דעתם

 מבקר הוא זכותו. זו אד רציני, כ״נטזן״
ל קרובה מסויימת אישיות ואם אמנותי.
לבקרה? האסור שלטון,

 של התערבותה את מדי יותר מזכיר זה
 ב• מבין עומד שבראשה מסויימת, מדינה
ירושלים בר, שמואל המורים״. ״זנבי
למדכא - ד מעוז

 סמל־משטרה ד׳וא אצלנו ״עמידר״ פקיד
 הרנשה בו נשארה משטרה וכסמל — לשעבר

 הפונים האנשים בלפי ותקיפות יהירות של
לפושעים. כמו אליהם מתייתם והוא אליו,

אזר אלא פליליים, עבריינים לא אנחנו
 שכר- לשלם איד היא בעייתם אשר חים,
 מרוויחים שאנו הדל מהכסף במועד, דירה

כפועלי־דחק.
 לעזור חייב ציבורי, כפקיד עמידה עובד

 הוא כד לשם להבינם. ולהשתדל לאזרחים,
למדכא. הפד טעוזר אד משכורת, מקבל

אשקלון רמז, שכון עזרא, שהרבני
כורדי אנא

 הכורדית העדה מבני נצינים '•האספנו.
 את וסקרנו והנילים, השכבות החוגים, מכל
המתחדשת. הישראלית בחברה עדתנו מצב

 ועל צביונה על שומרת הכורדית העדה
השנים. כל במשד חנועת־הפועליס ערכי
 העדה של חלקה נעדר איפוא, שום־מה, על

 ללא והציבורית, החברתית במסי׳ הכורדית
ת?! וללא מישקל ללא השפעה,  העדר נציגו

 בשולי־הדרכים, העדה את השאירו אלה
 למסורת נואלים נמצאו לא נם זו ומסיבה

 ולמנהניה, העשיר לפולקלור עתיקודהיומין,
 ולדברי- בהם, הגנוז האור את המאבדים

סתומים. שנשארו ימיה,
מ המוכשרים את העדה תתן זו למטרה

 ולא בזכות, מקומם את יתפסו למען בניה,
בחסד!

בישראל, כורדיסטאן יוצאי חוג
תל-אביב הארצית, היוזמת הוועדה

חיל״ עשו כנות ״רכות
 לנצמן, עדה הקוראת של למכתבה ביחס
 (העולם צבאי משרוח בנוח שחרור בעניין

):1322 הזה
שרתתי אני שונה: בעייה קיימת לגבי
בצ שרתו לא נשואות שבנות בזמן בצבא,

 זאת להבין יכולי■ אני — מילא בא׳
על אותן למה לי, ברור לא אד איכשהו.

בפקי עובדות והן ילדים, להן שאין מות׳
 לשרת צריכות אינן — כמוני בדיוק דות׳

 להשתפשף נקראת אני ואילו במילואים,
בשנה. יום שלושים

תל־אביב ר. מירד,
הש״ב של הממלכתי החינוך•
בממלכת ״חינוך היפה המאמר הנדון:

 ):1319 הזה (העולם הש׳׳ב״
 כמה אפילו לנבוז מצאו שלא צער כולי

 הזה העולם מקוראי
ה הנושא על לכתוב
ה ״החינוד חשוב

ה בכפרים ממלכתי
 מוסיף ואז ערביים״,

אפי לקרוא לא צער
 על אחת תנובה לו

 מפי היפה המאמר
 שמועסק ערבי איזה

זו. בממלכה כמורה
 לא הרגישו תמיד

 בתי־הספר מורי טוב
לא־ בהיותם הערבים,
ופחדנים. סנובשים

 את מברר רק אני
 מאמר שחיברו אלה
 אותו והוציאו זה

ר טו עוד ב; כמו לאור. נ
ל־ קורא אני פעם

 ל־ אחידה בדרישה להתלכד הערביים ודים
זכויותיהם. :לת

 אל־כרום. בטנ׳ר בבית־הספר עובד אני
 תלונה נגדי הונשה שבועות כמה לפני

 של אמו על־ידי אל־כרום, מג׳ר למשטרת
 את שחיכיתי שהתלוננה התלמידים, אהד
תעו הוגשה לא נכונה. אינה התלונה בנה.

סימני-מכות. אין רפואית. דה
 מזכיר מצד הסתה בנלל היתה זו תלונה

 מפא״י. לטובת העובד מועדון־ההסתדרות,
ב סמל לבין ביני סיכסוד היה שנה לפני

ה לפני עלי שאיים אל־כרום, מנ׳ד משטרת
לכנסת. בהירות

ל נכנס הסמל נגדי. תיק פתחה המשטרה
 קטנים תלמידים ארבעה העיר בערב, כפר

המש למטה ולקחם משנתם )8-10 (בגילים
 שילוו ומבלי להוריהם, להודיע מבלי טרה

 ואפילו סנור, לחדר הוכנסו הילדים אותם.
 ניגבו זו בצורה משם. נורש הכפר מוכתר

המבוהלים. מהילדים העדויות
אל־נרוס נזג׳ד מנאע, עבד מוחמד

נשים עזרת
 ההפרעות בעיית על סידרה בבקשה פרסמו,
הגבר. של המיניות

. .  תוצאות כלל בדרד הן אלה הפרעות .
 מנלה כשהאשה לכן, נפשיים. תסביכים של

ההפרעה. מיקרים בהרבה נעלמת ורוד, הבנה
 עם כשלונות כמה אהרי כזה, אדם אד

 אחת ואף מזל, לו כשאין — נשים מיספר
ול כלפיו, סבלנית לחיות מוכנה לא מהן

 כ־ לפניו שטו יוצא — לו לעזור השתדל
 בעיני ונם הסביבה בעיני נם ..אימפוטנט״,

עצמו.
 ההפרעות על יותר הנשים תדענה אם
 ול־ סיבלם על להקל תוכלנה נברים, אצל
מדכא. מגורל אנשים ציל

לנו! עזורנה אנא,
רמת־גן מאלה, אחד

הגדולה המתיחה
 לעשות מוכנים שסטודנטים לכם אמר מי
 >1322 הזה (העולם בסרט? להופיע כדי הכל

 ב״ידיאתון״, המשפט את לצטט שכחתם
ל גבוהות משכורות מובטחות כי המציין

ל הסיבה וו היתה אולי בסרט. משתתפים
כסף? להרוויח בושה ממתי נחירה?

ירושלים צ׳וקי,

לסטו לרש, לענתם זה שבמאמר די לא
 המתפרנסים דנטים
 שנועזתם אלא בדחק,
לאנ אישית ללעוג
הצ שום בלי שים,
דקה.

 תמונה פירסמתם
ש ״הנמתחת״, בשם

 תמונת טול העמדתם
 באידיוט ״המתחנית״,

חכם. מול
אי מכירה אני

״נמ אותה את שית
מבטי ואני תחת",

טסו־ שהיא לכם חה
 רק לא בהחלט נלת

שקר טקסט להבין
 היה נם ולו אה,

ת ח ת מ נ בודאי אלא מגוחד, ה
 לאותו להורות נם

 של ניתוחה בהילכות פרק עתונכם, של כתב
יצירה.

ירושלים רון, נורית

ומכרו...״ איש ״גונב
 על נזר שבית־הטשפט העובדה מתמיהה

ב בלבד, מאסר שנוח שלוש שטרקס שלום
בח השתתפות עוון

 שוח־ יוסלה טיפת
 עדות ובמתן מאכר,
שקר.

 קיים בארצות־הברית
ח על נזר־דין־מוות

ו היות ילד. טיפת
 קיים לא בארצנו

 היה יכול כזה, הוק
 לפסוק בית־המשפט

 ממושכת תקופה לו
 יוכל שבה יותר,
להר שטרקם שלום

 באם במנוחה הר
המע לו היה כראי

שה.
 פרק את גם אולם

 הוא לו שנפסק הזמן
 כאשר כי, ישב. לא

 ש־ אחר מאורע או הבחירות, מועד יתקרב
ישחררוהו. — הדתיים את תצטרד מפא״י

גן ת־ רמ גפן, יזהר
דופי ללא יופי

 עו״ד של התנגדותו על פליאה כולי
 ה״חתי- לפעילותה )1319 הזה (העולם א. נ.

 ללימודיה כתוספת מור, רות גב' של כית״
המשפטיים.

ה בשנים השלים כולו המודרני העולם
למס קיום שאין — העובדה עם אחרונות

מפורס מדינאים נם יופי. ללא ועסק חר
 לדבר שלא למשל, קנדי הנשיא כמו מים׳

 הופעה כל לפני מתאפרים ממנו, קטנים על
 לשיפור ומן מעט לא ומקדישים פומבית,

החיצונית. צורתם
רנזת־גן ארנת, חגי

פטור? מסהכן סוחב
 פירסנד )1322 הזה (העולם אנשים במדור

 מכוניתו את ננבו מולכו שססמי ידיעה תם
 שנד כנראה וכספו.
לג מה אין מולכו

 לעניינים מחוץ נוב,
ככסף. גשמיים,

 סחב זאת, לעומת
קטעים מולכו סמי

ה הפנטומימה מאמן
 כגוז וילי, מנוח,

 ״הרופא ״התזמורת״,
״המשפט״, המנתח״,
העבודה״. ו״מחוסר
אר־ נ׳וקי ממורהו,

את הוא סחב קין,
אלא ״הנשרי', הקטע
פו לו הוסיף שהוא

ב משיכה של זה
 לקטע וקרא קשת,
והצי ״הצייד בשם
דווקא. פור״
תל־אביב וייס, דורית

נ יהודי מיהו
 לשר־ הבא המכתב את השבוע שלחתי

הפנים:
 משרד־הפנים, שהכין להצעת־החוק ״בהתאם

 המפורשת ההצהרה מספיקה לא כי הקובעת
לאו מבחינה היהודית לאומה השייכות על

ת בשייכות נם מודים לא אם מית, ד  ל
ת י ד ו ה י  הריני כיהודי, להרשם כדי ה

ו כיהודי שנולדתי שלמרות בזה מצהיר
היהודית בדת רואה איני כיהודי, רשום

רגשית. מבחינה לה שייד ואיני דתי, את
ל נאמן להיות השר מכבי אבקש ״לכן,

 כלא־ לרשמני ולהורות הנ״ל, החוק הצעת
יהודי.״

תל־אביב אלדד, יעקוב

וייס

132*׳ הזה העולם


