י י־ ־'־
)המשך מעמוד (4

לא כאן המקום לדון בשאלה האם יש
מקום לאגודות ציבוריות אם לאו ,אם כי
ברור שחלקן עושה עבודות נפלאות בעזרת
המתנדבים הרבים .אולם כאשר מתבוננים
במאזן אגודה זו ליום  31למארס ,1965
מסתבר שעודף ההכנסות על ההוצאות הוא
בסך ) 323,478שלוש מאות עשרים ושלושה
אלף( לירות ישראליות .נשאלת השאלה:
מדוע ולצורך מה מתרימים את הציבור?
ישנן אגודות ציבוריות ,כמו מיח״א,
אקי״ם ,האגודה למען העיוור וכר ,הנאבקות
על תקציבן הדל ,ומתנדביהן עושים ימים
כלילות למען הנפגעים ,וכאן מופיעה אגודה
כה עשירה ,עם עודפים כספיים ,ופונה אל
הציבור בבקשת רחמים .כן מיתון לא מיתון
— בשביל מה זה טוב?

אייה אליאב,
המולדת זקוקה לך

תל־אביב

תמהתי לראות את המודעה האנגלית עם
הכותרת ״ארצך זקוקה לך ! ״ אני ראיתי את
אותה המודעה כשהייתי ילד בארצות־הברית,

העתיקו מודעה זו כשהם נכנסו למלחמה ,כע
בור שלוש שנים .ב מודע ה האמריקאית )ראה
גלופה( מופיע הדוד סאם במקום קיצ׳נר,
שטבע בינתיים.

ביוב בחוף הקדוש
חוף הרחצה המיוחד לדתיים ,אותו העני
קה עיריית הרצליה כשי למפד״ל ,ניבנה
במהירות כה גדולה ,עד שנשכחה מליבם
של מתכנני החוף העובדה שמיקומו מוטעה.
דוזקא במקום בו הונחו מיבני המלתחות
וד,שמתים ,שם עובר קו הביוב .אזהרה
מוקדמת על כך נמסרה לנוגעים בדבר,
אולם בניית המיתקנים נמשכת למרות זאת.

ש .ת,.

הרצליה

עובדה ז
אתם שוכחים כנראה עובדה יסודית אחת,
כשאתם דנים בבעיית ויאט־נאם :היו אלה
הצפוניים שיצאו לטרוף את הדרומיים ,ולא

לם הזה  ( 1510להעניק לדיירים זכות להשכיר
חלק מדירותיהם אינה במקומה.
באם דירתו של מרגולין הינה בת שלושה
וחצי חדרים ,למשל ,והוא משלם עבורה שכר
דירה מאקסימלי לפי חוק הגנת הדייר ,יוצא
תשלום לחדר בסך  14לירות לחודש .ה־
תוספת לנ״ל ,שנקבעה לפי המלצת ועדת
רודה ,היא תוספת של 4ל , 100כלומר :עוד
 14לירות לחודש עבור חדר .שכר הדירה
החודשי לכל הדירה יהיה אם כן  98לי־
רות לחודש .האם הדייר מרגולין ישכיר את
החדר שלו בפחות מ־ 130לירות לחודש?
האם באמת מגיע לו להרתיח מהשכרת חדר
אחד יותר ממה שהוא משלם עבור כל ה־
דירה האם אין צורך בחוק הגנת דיירי
הדיירים
אם שילם ד״ר מרגולין דמי־מפתח עבור
הדירה ,הרי שעשה עסק טוב ,כי קנה בזאת
זכות למגורים כמעט בחינם ובלי חובות
אחזקה ,מסי־רכוש ,עבודות פיתוח וכר,
לו ולצאצאיו לעולם ועד .השקעה זו חזרה
ותוחזר לו במשך הזמן עשרת מונים .אם
לא שילם דמי־מפתח אף פעם — כמו
ס /ס 60מהדיירים המוגנים — עליו להכיר
תודה על כך למחוקקים בישראל ולשתוק.
חוק הגנת הדייר נחקק בזמנו על־ידי
הבריטים בכדי להגן על הדיירים הנזקקים
למגורים ולא בכדי לנשל את בעלי־הבתים
מרכושם .אם ד״ר מרגולין יכול לתתר על
חדר אחד ולהשכירו ,למה שלא יחזיר אותו
לרשות בעליו ,ויפטור את עצמו מנטל שכרי
הדירה עבורו?
מ .זלקינד ,חיפה

רוח אדוהים עד פני המים
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המודעה האמריקאית
1

המודעה האנגלית

ואמרו לי שזוהי מודעה אמריקאית ממלחמת־
העולם הראשונה .האם שיקרו לי

כיל בהן,

להיפך .הצפוניים מבצעים פעולות טירור
בדרום ,אך הדרומיים אינם מבצעים פעולות
כאלה בצפון .צפון ויאט־נאם מכריזה הכ
רזות מלחמתיות עויינות כלפי דרום ויאט־
נאם ,והיא אחראית לכן לתוצאות.

חיפה

לא .ה מודע ה המקורית ,עם תמונת הלורד
קיצ׳נר ,הופיעה בברי טני ה בפרוץ מלחמת־
העולם הרא שונה ,ב שנ ת  914ו .האמריקאים

משה מונטיא:ו,
דיור לעולם ועד

דרישתו של הקורא ד״ר פ .מרגולין )העז־

זלמן שנוקפרצקן,

חולו!

מיאו גדול
סגן שר־הפנים הדתי אמר שצריכים להרוג
אותנו ,החתולים ,מפני שאנחנו מעבירים כל
בת )העולם הזה  .( 1511זה שקר גדול ,מיאו.
אבל אילו אנחנו היינו יותר גדולים
מבני־האדם ,והיינו שולטים בעולם במקומם,
אנחנו לא היינו הורגים את כל בני־האדם
מפני שהם מעבירים חולירע ,טיפוס ,דבר,
צרעת ,חצבת ,אבעבועות ,דיזנטריה ,דיפטריה,
שפעת ,חזרת ,שעלת ונזלת .היינו מרפאים
אותם ,מיאו.
תודה לאורי אבנרי על שהיה היחיד שהגן
עלינו בכנסת .הוא החבר־כנסת של כל
החתולים .מיאו.

פיצי,

רסת־גן

טעות לעולם צודקת
בלונדון קפצה אשר ,בת ,29
ש ב ע ל ה כמה גלולות אל־סי־די
הזה .( 1511

שמשון הררי,

אחרי
)העולם

גבעתיים

להצגה ״עוץ לי ג ו ף לי״ הקדיש הקאמרי
את מיטב הכוחות )ידיעות אחרונות(.

רפאל ליי,

תל־אביב

זבות קדימה במדור זה תינתן
למבתכיהם של ■קוראים המצרפים
את תצלומיהם למכתבים.

מ ר ח י ב י ם מסגרתנו

פ ת חנו

ת ח נ ו סניף חדש לנוחיותכם

ה ר ח בנו

את אכסנית בית-הספר

חדשים

הגדלנו

אפשרויות

ה ו ס פ נ ו קורסים

בצפון

שקט /שלום ושלווה ישררו על כדור הארץ.
רק רוח אלוהים תרחף לה בנחת על פני
המים.

סניף

א נ ו
ך

נצרת עילית

לא ידעתי אם לבכות או לצחוק ,כשקראתי
כי עיריית תל־אביב העניקה פרס למייעלי
השמדת החתולים )העולם הזה .( 1511
שונאי חתולים ששים ושמחים .אוהבי
חתולים בוכים .המצב נורמאלי :העולם תמיד
היה ותמיד יהיה מחולק לאנשים המחולקים
בדעותיהם ובטעמם .בני־אדם משמידים לא
רק חתולים ,השנואים עליהם ,כי אם גם
זה את זה ,מאותה סיבה .ההשמדה היא
בטבעו של האדם ,כשם שהיא בטבעה של
החיה.
כשאין לאדם אפשרות לבצע השמדה,
מחשש פן יושמד בעצמו ,הוא הולך לקול
נוע ,לראות לפחות איך אחרים עושים זאת.
והסיפוק הוא גדול .הסיפוק יהיה מושלם
רק כאשר תהיה השמדה הדדית עולמית ב
עזרת פצצות גרעיניות .אז גם לא ישארו
חתולים ולא יהיה את מי להאשים בכלבת.
החתולים לא יפריעו יותר לשכנים לישון.

פרצי
־־ז

תל-אביב
הלימוד

נון ' ש ו א ד י ל ש נ ו ת
ב שיטה או ר־ קו לי ת ב1ול ¥1811-10ס\11ג

ככר דיזנגוף  9ת״א

סניף צפון־

חדרי לימוד מרווחים • שיטות לימוד חדישות

* ב ג ר ו ת * מוקדמות
■ ¥ק צ ר נ ו ת * פ ק י ד ו ת
* הנ הל ת ח שבונות

כ כ ר ד י ז נ ג ו ף  9ת״א
חדרי לימוד מרווחים ומצויירים במיוחד
^.נ

למתחילים )ג( • למתקדמים )ד( • ולמדופלמים

מינהל ע ס קי ם
־ •¥מזכירות
♦ כתיבה ב מכונ ה )בשיטהעיירת(
עברית אנגלי ת וצרפתית
למען עתידך למד מקצוע מבוסס ומשתלם  .שיטות לימוד
חדישות • כתות קטנות • אוירה לימודית נעימה • מורים
אקדמאים מנוסים  .פיקוח אינדיוידואלי  .חומר לימוד
בהוצאת ״אתגר״ חינם.

אתגר

־

להצלחה

בח״ס!

פתוח להרשמה ולהתיעצות ,בככר דיזנגוף  ,9במשך כל שעות היום והערב.
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