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ק של שעתיים צחו
ב ר ע ״רחל״ אשקלון 10.3 א׳ יום כרטי־ ״אסתר״, נתניה, ה

״מס־ אולם תל־אביב, 11.3 ב׳ יום ובקופה ״סיגנל״ סים
הצגות 2 הפיס״, על ״אביב״ טבריה ד׳ יום מחר

2 כרטיסים .8.45—6.30 ״עמל״ כפר־סבא, 8.3 ו׳ יום 9
המשרדים ויתר ״עתיד״ ״ביתנו״ חיפה 9.3 מוצ״ש \1

2ן ״שלום״ פתח־תקוה, 12.3 ג׳ יום 9.00—6.30 הצגות 2 2
״שביט״ אתא, כפר 13.3 ד׳ יום נובה כרטיסים

הרחב. לקהל מיועדות ההצגות

4

מכתבים
 )3 מעמוד (המשך
הונאה. על ואולי ציבור,
 מנהלי יכולים בו לשלב הגענו כלום

 על לבלות ומזכירותיהם ציבורית חברה
 יצחקו וכולם — מאוד הקטן האזרח חשבון

אצבע? יזיז לא ואיש הבדיחה, מן
גבעתיים צדוק, גאולה

? פורנוגראפיה
 אבל ולארוטיקה, לסכם בנוגע צדיק איני

 בגאלריה מוצג שעכשיו שמה חושב אני
 הזה (העולם גורדון

ו־ ניבזוח זו ו) 591
המ מהמין שיפלות

ביותר. לוכלך
 על מתפלא אני

 שאינו דעת־הקהל,
בירי זה על מגיב
קה!

של איך חוצפה
שא כמו ציירים חו

 שבזמנו — גאל
ב נושא־עירום צייר

והיו התמימות כל
ש האמונה בכל פי,

לאמ שייכת אמנות
 מסוג מציורים כיום שרחוק מה — נות

 לטמטם חוכמות מיני בכל המשתדלים אלה,
ש האינטלקטואלים, הדגנראטים ציבור את

אפילו מותר״, ״הכל של מונופול להם שמו

שאגאל של המין ציור
הציבור. לעיני המכנסיים את להוריד
ש ולציירים, לציור ובוז לגאלריה בוז

עצמם! את הפשיטו
 תל־אביב ברנשטיין, משה

תמונה. ראה — שאגאל של הציור •
לאלמנה עזרה בלי

 שב־ בעבודתו בעלי נשרף 1964 בשנת
 עם אלמנה נשארתי בתל־מונד. אחוזת־זיו,

 ארבעה אחד. בחדר גרים ואנו ילדים, ששה
 אנו אחת. בודדת במיטה ישנים ילדים
 לירות 260 הלאומי: הביטוח מקיצבת חיים

לחודש.
הג בבית־הספר. לומדים מילדי חמישה

בצה״ל. משרת דול
 את להאכיל בקושי, מספיקה, הקיצבה

 להם. לקנות יכולה איני — בגדים הילדים.
לא. נעליים גם

 של למותו לדעתי, אחראית, זיו משפחת
 שידאגו לי הבטיחו התאונה לאחר מיד בעלי:

 מהם קיבלתי לא היום עד אך ולילדים, לי
 בלחי־אנושיים, בתנאים חיים אנו פרוטה.

 זה. למצב מהאחריות מתעלמת זיו ומשפחת
לי! עזרו — אנא

תל-מונד אהרון, מרים
והדירוג המדינה מבקר

 אמיתי״ ״אקדמאי החתום למכתב כקשר
מאשי ובו ),1586( הזה בהעולם שפורסם

 דירוג בהענקת המדינה מבקר משרד את מים
 מעיר גבוהה, השכלה חסרי לאנשים אקדמאי

המדינה: מבקר משרד דובר
 המדינה, מבקר במשרד הונהג 1959 בשנת
 עם דעות הסכמת ותוך דיונים, בעיקבות

 מיקצועי דירוג הכנסת, של ועדת־ד,כספים
 זו החלטה המדינה. ביקורת לעובדי מיוחד

 הביקורת, שתפקידי בשיקול בעיקר נתמכה
ני על נוסף מחייבים, בחוק, שהוגדרו כפי
בנוש והשתלמות ,בעבודת־ר,ביקורת סיון
מקי ידיעות גם תחומיה, של השונים אים
ומשפט, חוק כמו בתחומים והתמחות פות

ציבורי. מינה,ל כלכלה,
 אקדמאי תואר בעלי שהיו עובדים אותם

אח מסויימים ובמדעי־חברה אלה, בתחומים
 של תעודות בידיהם שהיו אלה וכן רים,

מיד, המיקצועי לדירוג הועברו ,רואד,־חשבון
וע בפני הועמדו האחרים ביקורת עובדי

 ואשר הציבור, נציג השתתף בה מיוחדת, דה
מצ הם ואם וכושרם, ידיעותיהם את בדקה
המיקצועי. לדירוג העברתם דיקים

המ ר,תעדה אם רק נעשתה זו העברה
 ר,מיק- הדירוג הנהגת מאז פך. על ליצה
 בעלי רק לעבודת־ביקורת מתקבלים צועי,
רואי־חשבון. או אקדמאי תואר

 משרד דובר קלבהיים, חיים
ירושלים המדינה, מבקר

גדול שטח לא
 הזה בהעולם שהופיע ובעלי״ ״אני בקטע

 בשטח ״הנימצא אלדין מועדון מוזכר ו) 587(
ביפו.״ הגדול

 ״שטח למונח שלילית משמעות מייחסים
 בייח־ מזמן. שחלפה לתקופה השייך גדול״,

 לנמל־יפו שמעל העתיקה לגיבעה כיום סנו
 לנו הנראה השם את להחדיר משתדלים אנו

העתיקה.״ ״יפו יותר: הולם
לפי החברה מנהל בדלי, דן

■יפו העתיקה, יפו תוח
והצלמים השלגים

צי בימי־השלג ירושלמי. צלם־חובב הנני
בחו של תמונתה השאר ובין רבות, למתי

 לי זכור איבדתי, כחובתה את ירושלמית. רה
רחביה. משכונת לאה, ששמה רק

 ואולי תמונתה את פרסמו — בקשתי לכן
 את ותפרסם האלמונית תכתוב זו בדרך

תמונתה. את לקבל כדי שנית, כתובתה
ירושלים בהן־צדק, אברהם

 חרמון של שלגים על דובר כבר אם
 שלכם במדור־המכתבים שוודיה, של ושלגים
 נאות בחורות בתוספת ו)589 הזף (העולם

את השילגי לאוסף מצרפת הנני ועירומות,

כירושלים אלמונית

והחיילים יוסלביץ דפנה
 חיילים עם בשלגי־ירושלים שלי, תמונתי

 וכולנו — מסיני במיוחד שבאו ישראליים
בבגדים.

נהדרת. חוזייה היתר, זו אך
בת-יס יוסלביץ, דפנה

 תינתן זה במדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למבתכיהם

למכתבים. תצלומיהם את

ברנשטיין

/592 הזה העולם


