
צה ה החול ד ע ו הגבר! עבורך, שנ
 אולר ״די חולצת מאורע, כל והולמת הדודה

 ימים, לאורך צורתה על שומרת
גיהוץ. דורשת ואינה בקלות מתכבסת

:

 תינתן זה כמדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתכיהם

דמכתכים. תצלומיהם את

ה את יעלו טוב, כי וגח״ל המערך יראו
ה המפלגה סדר ■וחסל קצת, בעוד אחוז
מישראל. לאומית דתית

תל־אביב הירש, אבינועם

כלכד למזוכיסטים
 יכוון הזה שהעולם הזמן הגיע כי דומני

 שעות חמש הפעיל מיטרד, כלפי חציו את
ביומו. יום מדי

ששידו צה״ל, גלי החיילים לתחנת כודנתי
 המיסים למשלם שעולים בלבד זו לא ריה

שידו הוא מקבל שבתמורה אלא טוב, בכסף
בלבד. למזוכיסטים לדעתי, שנועדו, רים

ו אלה שידורים להוקיע הזה העולם על
 צעד יהיה הביטול התחנה. ביטול את לדרוש
 פירסומי שאר של ביטולם לקראת ראשון

משרד־הבטחון.
תליאביב סטודנט, ציפורי, אבנר

השאר לבד יותר - לכדורגל פהות
 הוא לכדורגל הליגות הקפאת נושא האם

 בכנסת? עליו לדון שצריך חשוב כך כל
 אורי סדר־היום על להעלותו צריך והאם

 בעיות כלל בדרך המעלה ח״כ דווקא, אבנרי
לדיון? חשובות

ואב מיתון שבימי הגיוני נשמע זה האם
ומקב דורשים טלה
אל הכדורגלנים לים
 הל־ בתור לירות פי

ומענקים? ודאות
 מעכב הייתי לא

 אחת לדקה אפילו
הכדורגל אותם את
 לרדת הרוצים נים
 ממילא הארץ. מן
 בין יחס שום אין

 לבין משחקם רמת
דור שהם הסכומים

ש הכדורגלנים שים.
 נבחרת (מלבד לנו

ב נמצאים הנוער)
ו למדינה, הכבוד מביאי של הרשימה סוף

שהתנה הספורטאים של הרשימה בתחילת
זה. נכבד תואר הולמת אינה גותם

 בזמן מתאמצים זמן, מפסידים שהם נכון
 בילויים, על ומוזתרים והמשחקים האימונים

 לבחירי הם נחשבים זאת לכל בתמורה אך
הספורטאים.

 ו־ השחיינים וגם מתאמצים, האתלטים גם
 לתוצאות מגיעים אפילו והם הכדורסלנים.

 הוצאות־נסיעה, לקבל מבלי זה וכל גבוהות.
לשולחן. מתחת ומענקים פרם טיולי

 הזה (העולם לבאנגקוק שנסעה במישלחת
 עסקנים, כמה על לוזתר היה אפשר )1529
ה הוצאות עלו לא איתם, יחד אפילו אבל

 תל- הפועל של הכספי הגרעון על נסיעה
ב כלומר: שעברה. בעונה למשל, אביב,
 אחת, בעונה אחת, קבוצה של הגרעון סכום

 להעלאת יותר טוב להשתמש היה אפשר
 על ומעידים אחרים. ספורט ענפי של הרמה

באנגקוק. הישגי כך
 לכדורגל פחות להקציב מחייב: ההגיון

 לא והתוצאות אחרים, ספורט לענפי ויותר
לבוא. יאחרו

חולו! גאיר, שמזאד
לסניף סניף כין כן־תמותה

 לירושלים, ביאליק מקרית עברתי באפריל
ה החולים לקופת פניתי מכן לאחר ושבוע

לירו חברותי את שיעבירו כדי לאומית,
שלים.
 ששה לאחר (כלומר: אוקטובר בסוף רק

 שהודיעני חתום לא מכתב הגיעני חודשים)
 סודרה. ירושלים לסניף חברותי העברת כי

 קבלת לשם החדש, לסניף כשפניתי ברם,
ש באמרם לשרתני, סירבו רפואי, טיפול

 הסניף מן ההעברה הוראות את קיבלו טרם
הקודם.

ו פשוט כה דבר האם השאלה: ונשאלת
ממו לדיונים זקוק כתובת, שינוי כמו רגיל,
 על העניין את להביא כדי ומסובכים שכים

 אם בן־תמותה יעשה מה ובינתיים, סידורו?
רופא? של לטיפולו זקוק הוא

ירושלים סרנה, יעל,כ

כמהזור שוכ
 שקרע־ בכך החוק, על עברתם לידיעתכם:

 כותרת לצורך ישראלית, לירה של שטר תם
).1529 הזה (העולם ״פיחות!״ על הכתבה

ירושלים אכרהמי, מנחם
למחזור. שוב והוכנס הודבק השטר.
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15305 הזה העולם
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