
הגדוד הטלפוני□ שירותמכתבים
 המבין היחיד הישראלי כנראה אני
■תע את פרס שמעון מר העלה מדוע
 הניתן הנפלא השרות הטלפון. ריפי
 התקשורת־הטל־ שר כבוד על־ידי לנו

 ניתן בלתי פשוט מחירו סון־והטלגרף
 יעיז מי להערכה.
השי עם להשוותו

 בכל הניתן רות
מת תרבותית ארץ

אחרת. קדמת
 כסף סכום כל

שמ מר שידרוש
 יהיה פרם עון

 לו הסכום מן פחות
ראוי. הוא

דוג למשל קחו
 במדינות :זו מא

מרי אנשים אחרות
 שפורפרת את מים

 ומדברים הטלפון
 אצלנו הטלפון. אל

אלי מדבר הטלפון
 נפלא? זה האין נו.

ב חודשים, שישה
מב שאני פעם כל
בטל להתקשר קש
 את מרים אני פון,

 וקול השפורפרת
 אלי לוחש מיסתורי

 מספרים סידרת
 את ומסיים סודיות וסיסמאות מבלבלים

מותק״. ״שלום המאיים במשפט דבריו

 שווה זה מסוג מידע כי ספק אין
 מדוע מסתבר ומכאן מיליונים ודאי

שי עבור יותר לשלם אנחנו צריכים

מקבלים. שאנחנו הטלפון רותי
 בתוכי ואין מרגל אינני שאני, אלא

 רוצה שאני וכל מרגל להפוך ניתי
 ושיוכלו וקרובי לידידי להתקשר הוא
איתי. להתקשר הם

 כמה פנו לאחרונה
 מחלקת אל מידידי

המרכזית. התלונות
הב שם העובדות

טכ לשלוח טיחו
 החלו כאן אך נאי.

 לשחק הטכנאים
:במחבואים איתי
 שיצאתי פעם בכל

כש מצאתי מהבית
 כי הודעה חזרתי,

 ולא היה הטכנאי
כשנש־ אותי. מצא

נש בבית, ארתי
הטכנאים גם ארו

בבית.

 ל- נהפכתי כך
בביתי. אסיר־טלפון

 מה לכם אומר
לעשות. אני עומד

כשתם־ אחד יום
אר סבלנותי קע

פר את לפני שום
של ההודעה טי

למזכיר אותה ואשלח מותק״ ״שלום
אז ואלדהיים. קורט ד״ר — האו״ם

 ואני בבית־סוהר אותי יושיבו ודאי
 שסוף- כך טלפון. שם שיהיה מקווה

אלי. להתקשר וקרובי ידידי יוכלו סוף
תל־אביב שריק, 8יום!

שריק יוסף
טלפון אסיר

 הקטן האזרח ■

מוכן בלתי
ל מים חשבון קיבלתי כשבועיים לפני

 של בסך (אוגוסט־ספטמבר) חודשיים
 לכל מעל לי היה ברור לירות. 195,50

 ומוטעה מוגזם הינו זה סכום כי ספק
נמצ לא אשר צעיר, זוג אנו שכן ביסודו

 ובמים בבית, היום שעות כל במשך אים
 לצרכים רק — הרבה משתמשים אנו אין

מינימליים.
 שב־ המיים למחלקת ניגשתי לכך אי

 שקיבלתי התשובה ולתדהמתי עיריה
 וללא חד־משמעית הייתה חור, בן מאדון

 כל ואין נבדק השעון לעזור: נכונות כל
 כל את לשלם עלי וחובה לטעות מקום

 אדון, אותו לי אמר לכך בנוסף הסכום.
 המדינה למבקר מכתבים לכתוב לי שחבל

יקבלו. הם גם תשובה אותה כי וכר
מ שליש לשלם פשוט לי יעץ האדון

 לבקש ההזדמנות פה מים. עבור משכורתי
 יותר מעט שעם בטוחני שכן נוסף, בירור
מתגלה. הטעות הייתה רצון

 באם מאוד עצוב זה יהיה אחרת שכן
 שהוא משום רק ידיו להרים יאלץ האזרח

 להוכיח יכולת מבלי הרשויות, לחסדי נתון
טענתו.

ירושלים גלעד, מאיר
הבוהר על ■

מועמדיו לקבוע
 ח״כ של התנגדותו את מבין בהחלט אני
 עופר־באדר של החוק להצעת אבנרי אורי

 לכנסת, המנדטים חלוקת שיטת לשינוי
 ביותר) הגבוה (הממוצע ד׳הונט שיטת שכן

הגדולות. הרשימות לטובת פועלת
ב כשולי זה מאבק לי נראה זאת עם
 לגבי המרכזית והבעייה היות רבה מידה
 ארצית- — בארץ הנהוגה מבחירות שיטת

לחב שהמועמדים היא רשימתית־יחסית
 מאוד גוף על־ידי נקבעים בכנסת רות

 אין לבוחר כאשר המיפלגות בכל מצומצם
 זו מסיבה זו. קביעה על השפעה כלל
 יותר מכהנת אלוני שולמית הגב' אין

 פופולארית שהיא למרות כחברת־כנסת
בציבור. מאוד

 ח״כ הקדיש לו שמח מאוד הייתי אי־לכך
 השיטה לשינוי ומאמץ זמן יותר אבנרי

 יצביע הבוחר שבה לשיטה בארץ הנהוגה
 שהוצעה כפי לו הנראית הרשימה עבור

האפשרות לו תינתן אך המיפלגה, על־ידי

רייך חנן
לבוחר השפעה

 על־ידי שלו, העדיפויות סדר את לקבוע
הקבו השמות ליד סידוריים מספרים ציון
ברשימה: עים

 של יותר רבה מידה מבטיחה זו שיטה
 י המיפלגות. מנגנוני על־פני לבוחר השפעה

 בעיית את לחלוטין תפתור לא זו שיטה
 המנגנון של אבסולוטי הכמעט שילטונו

 לקראת ראשון צעד תהווה אך המיפלגתי
זו. מטרה

חיפה רייד, חנן

ביקי האס ■

כמצרים? שר-חבטחון
5000כ־ ושדדה פתחה שודדים ״כנופיית

 במצרים״ הפרעונים מתקופת קברים
!9.1.73 — (מעריב (

 דיין משה שר־הביטחון הספיק מתי !מה
במצרים?! לבקר

 באר־שבע כן־דב, חיים

של הבאלאנן ■

וחבריו כהנא הרב
 בארצות־ הרבות ״הצלחותיו״ לאחר
 הכל ועושה אלינו כהנא הרב הגיע הברית

 נוף אל משלו נופך עוד להוסיף למען
הסוער. ארצנו
 :היא בארצנו האחרונות מבעיותיו אחת
 ערביות למשפחות הקוראים מכתבים שיגור
 כסף סכומי תמורת הארץ, מן להגר

הליגה. מן שיקבלו
 להגנה הנגדית הליגה על כבר קראנו

 ולשגר במקביל לפעול 'שהחלה ערבית
 תמהים ואנשיו. כהנא להרב איום מכתבי

 הרב של ידיו את הסמיך מי לדעת אנו
 ולגרום ליגלית בצורה אלה דברים לעשות

 אוכלוסיה בין ולמרירות לתסיסה כך ע״י
נפשות? אלפי מאות של

 זה הרי להם? המוצע הכסף לו מנין
 ויעשה כמוהו אחד שיקום יאומן לא פשוט

הוא! ביתו כבתוך במדינה
ש בממשלה מסוים גוף ימצא לא האם

 להחליט ואנשיו, הרב על ויאסר יקום
 משרדים ולפתח עצמו דעת על החלטות

מפריע?! באין
 נגיע אנא הכאובה: השאלה ונשאלת

? הזה הבאלאגן עם
גן רמת־ פורמן, מאשח

 המשל 0

והנמשל ,
 כביום ערום ביתו, בפתח איש לו יושב

 זרועו ועל כובע ראשו על היוולדו.
 כי אמר ? ערום למה שאלוהו מטריה.
 ? למה וכובע איש. עובר לא שלו ברחוב

 מי והמטריד.? מי. עובר זאת בכל אולי
ע? ד גשם. יירד אולי יו

 לצחוק בכדי ולך לי מדי דומה הברנש
וה המילחמה בענייני מצבנו בדוק ממנו.
ה העבודה, ושכר המחייה יוקר שלום,

 האזרח עצמך את ומצאתה ושכרה שחיתות
הקטן.

קריית־טבעון מאיר, יעקב •

ושגשוג
 ושמונים מאות שמונה קוצרת ישראל
 הנגב באדמת אחד מדונם חיטה קילוגרם
 ישנם מסביב שלנו לשכנים המדברי.

 מים. של אדיר ושפע עצומים מדבר שטחי
 יהיה משטחיהם, קטן חלק רק ינצלו אם

לארצות שימכרו ובעודף רב, שובע להם
לכל וטלוויזיות מכוניות יקנו אחרות

משפחה.
ה במקום אם אמורים? דברים במה
קומביין. יבוא תותח

 גולדה גברתי בקול-רם תדברי זאת
 למען הלבן. לבית תגיעי כאשר מאיר
 מגדולי עוד וישמעו ניכסון הנשיא ישמע

ל הבין־לאומי האירגון כולל העולם,
מזונות.

 ואשון־לציון בלומברג, מאיר

 ביזבוז ■

בטלוויזיה
 ששידורי וקוראים שומעים אנו שנה מדי
ב שרויים הישראלית והטלוויזיה ישראל

 רשות שעובדי לי ידוע גדולים. גירעונות
 מה מקבלים הטלוויזיה, ועובדי השידור
״תחבורה״. בשפתם שנקרא

 זה נושא להעלות מקום שיש חושבני
 מדוע הדבר. נוגע שאליהם הגורמים בפני

 פרבלגיות להיות צריכה אלה לעובדים
 איזה ? בארץ העובדים ציבור מיתר יתר,

ל יובאו אלה שעובדים לכך יש הצדקה
 הוצאות במוניות? הביתה ויחזרו עבודה

 חודש מדי ל״י באלפי מסתכמות אלה
 ובשעות בזמן זאת וכל המסים, למשלם

אחרת. ציבורית תחבורה וקיימת שיש
 הטלוויזיה השבוע התביישה לא איך

ה את לשלם לציבור בפנותה הישראלית

 להם שיאפשר הטפשי בנימוק וזה אגרה,
תוכניותיה? את לשפר

ירושלים זכגד, יצחק

 ואגחנו חם ■

ויהודים ערבים
 ואנחנו ״הם ,1847 הזה״ ״העולם

 של מכתבו ויהודים״, ערבים —
 המגיב אלכסנדר ישראל הקורא

לפ ״חיום הטלוויזיה תוכנית על
ב משתמשים בה שנח״ 25 ני

ל כשהכוונה ואנחנו הם ביטוי
וערבים. יהודים

 ישראל מר של למכתבו הערות כמה להלן
 שלפני מסכים אני דייק). (ואן אלכסנדר

צד שזני ואנחנו״ ״הם :כאן היו שנים 25
תי עם דים ת ש ו ע . ד ת ו נ ו  ומי ש

 שתיהן מבין הנכונה הדיעה את שמחפש
 מקווה אני בלבד. עובדות על מסתמך

תס וסובייקטיבית אובייקטיבית שמבחינה
 לכנותם המלאה וזכותך ש״הם״ איתי, כים

 עי האו״ם החלטת לאחר פתחו כרצונך,
 דמים ושפיכות תוקפנות במעשי החלוקה,

 פצועים, הרוגים, לרבבות מאז שגרמו
ו פליטים אלפי מאות ע נ מ ם ו ו ל  ש

ץ ר א ה . מ את ז ה
 אנשים ״קבוצת :פרושה ״כנופיה״ באם
 הנ״ל, הטלוויזיה שבשידורי הרי רעים״,

מס אני בטלוויזיה שמשודר ־הכל עם ולא
רעים״. ערבים ל״לוחמים התכוונו כים,

 העובדות באם הוא, הנ״ל בשידור העיקר
 האפשרויות משתי מסולפות. או נכונות

 לחשוב המלאה וזכותך ״אנחנו״, נגד אתה
כהבנתך.

 חופש לך שנתן שמי שתסכים, מקווה אני
 לכולם זכות אותה נתן והביטוי המחשבה

מתנגדך. כולל
ומת־ג! וישקוכסקי, ישי

איריוטיזם ■

— ״קדימה 1848 הזה״ ״העולם
 הקורא של מכתבו ארוך״, בשיער

השיער. גידול בזכות עידו אילן
קדימה הכותרת תחת שהידפסתם המכתב

 באידיוטיזם גובל — ך1אר בשיער —
 להיגיון, עלבון הוא זה מכתב רציני.
ב הנמוכה המישכל ולרמת הישר לשכל
יותר.
 צעיר אידיוט־מהפכן־בוגד אותו רוצה מה
 הוא במדויק. כותב לא הוא זה את זה?

 ולא הכל נגד מה? נגד נגד. רק כותב
מה. נגד משנה

— פוליטי״ מעשה הוא שער ״גידול

 מגדלים חברי גם ממתי? פתאום? מה
 מאוד מאוד רחוקה דעתם אבל שערות
הצעיר. אילן עידו של מדעתו
נעצ שיער מגודלי ש״חבר׳ה מציין הוא

 החבר׳ה רוב כיום — המשטרה״ ע״י רים
 שמעתי לא ועדיין שערות מגדלים הצעירים
ארוך. שיער בגלל נעצר שמישהו

 ברשת בתמיכתו לשיא מגיע הוא וכאן
 מהפכה, לא כבר זה רבותי — הריגול

 במולדת, בגידה זו הנוער,■ מרד לא כבר זה
 לעם שיש ביותר המקודש בדבר בגידה זו

הזה.
 בבתי- כיום האסורים האנשים מן 90׳לס״
 אפשר מה — פוליטיים״ אסירים הם כלא

 שזה בדיחה? שזה — זה על לכתוב
ני? לא מה?״ אידיוטי?... שזה רצי

תד־אביב דיאל, עדי

לא אוחיון רחל 8

הרופא" ל״אסף הגיעה לא
— ״במדינה 1846 הזה״ ״העולם

— מצווה שכר — חיים דרכי
נהרגה בה התאונה על מצבה״,

מכו על־ידי שנפגעה אוחיון, רחל
קדישא. חברה של נית

 הנפטרת כי היתר בין נכתב בכתבה
 חברה של מכונית בתאונת שנפגעה אוחיון
 חברה במכונית מייד, ״נלקחה :קדישא
 בית־החולים אסף־הרופא. לפיה״ח קדישא,

לא שהוא בטענה אותה, לקבל סירב
בתורנות...״

 תשומת- את להסב ברצוננו זה לעניין
 כלפי ההאשמה את ביררנו כי ליבכם
 נוזג ע״י לנו שנמסר וכפי שלנו ביה״ח

בתאו מעורב שהיה קדישא חברה מכונית
 הובאה לא ז״ל, אוחיון רחל הגב' נה•

 לשמואל־ ישירות הועברה אלא אלינו, כלל
 חתנה ע״י שנאמרו שהדברים כך הרופא,

נכונים. אינם הנפטרת של
 אינו ביה״ח אם שגם הוא ידוע כלל

 אין אליו, אסון מיקרה ומביאים בתורנות
 — המיקרה את מעביר או מחזיר הרופא

וב ראשונה ועזרה רפואית בדיקה לפני
 לבי״ח להעברה מתחייב שהמיקרה תנאי
אחר.

חלפרן, א. ד״ר
צריפין החולים, בית מנהל סגן

 מכתבים השולחים קוראים
 כקצרה. אותם לנשח מתבקשים

תמו למצרפים תינתן עדיפות
למכתכיחם. נות


