
מכתבים
כדרכיםהשתיקה

1973בי הר־ציון ומאיר שרון אריק
שנה 20 אחרי —

1953ב־ הר־־ציון ומאיר שרץ אריק
— שלמים עמודים

 מיקרים נתגלו המדינה מבקר דו״ח לפי
 חברות בהם והפרטי הציבורי בסקטור

התעשרו. שלהם והמנהלים רגל פשטו
 צנוע שהוא ככל המדינה, מבקר דו״ח
 אין סמכותו שעל היחידי הוא ומתון,

 כל גורם של דעתו על העלה עוררין.
 ולהחזירו המעל כספי את לתבוע שהוא

7 לנגזלים
 ורק כאן תופס לא ההתיישנות עניין

 ה־ ולדחיית לסחבת גורם השתיקה קשר
היום. מסדר בעייה

חיפה חמר, רפאר

מחאת ■

המצוקה ;נר
 במצוקה, לנוער בית־ספר מנהל אני
 עובדים למחנכים, עיתונכם דפי מעל קורא

 בעלי ולכל רופאים אחיות, סוציאליים,
 של מישרדה מול למחות במדינה המצפון

 למען לפעול הזמן הגיע ראש־הממשלה.
 אשר ילדים בעוני. נמקים אשר ילדים

המדינה. של עתידה הם
 עם והעובדים המחנכים שאנו ייתכן לא

 הנעשה העוול נוכח אדישים נשאר ילדים
אלו! לילדים

 קריית־יערים מאירי, יצחק

אגי אץ אם ₪

שחיילי — די
הכל את שברו האשדודיים הגרוזינים

 משתחקים. ולא לים
בשווילי? מי לי, אני אין אם

חיפה אפרת, יהושע

הכבוד ■

הנשי
 שנזכרו חברי־הכנסת על מתפלא אני

 חצאיות נגד במלחמה לפתוח עכשיו רק
להרשים. חדלו כבר שבמילא המיני,

 עם התחתונים היא היום של האופנה
 בנותיהן ליוקרת הדואגות אמהות, חזיה.

 הצווים לפי להלבישן ממהרות הקטנות,
 כל הבגדים. יצרני שהוציאו האחרונים

 יכולה לא בעיניה יקר הנשי שכבודה מי
תח בלי לרחוב לצאת לעצמה להרשות

ב מתחרים רבים זכרים וחזיה. תונים
 תחתונים. רק כשלגופם ומהלכים נקבות

למופת! גברים הם אלה
 למראה והערצה התפעלות מלא לבי
 והקורקבנים העכוזים השדיים, שפע

 שעועית), עם כצלקות ברובם (הנראים
 ידיכם איספו :חברי־הכנסת אל קורא ואני

 מלחמה! ולא אהבה עשו העירום! מן
 בכלל, בגדים בלי בירושלים, הבאה ולשנה

רצון! יהי בן אמן,
חולון פינקוס, גבריאל

 שימחה הגדול. לחופש טוב בסימן הגענו
 דעת הוסיפו בשנה, גדלו ילדינו — מחד

והגי עבודה שנת סיימו ומורינו וחוכמה,
ב הפחד מקונן מאידך אולם למנוחה. עו

 :בישראל ומחנכים הורים רבבות לבבות
 שהפכו בכבישים ילדינו על נשמור כיצד
7 בישראל ג׳ונגל ממש

קט לתאונות עדים אנו ביומו יום מדי
 ובייחוד תמימים, אנשים ולהרג לניות
 ונשאלת החצייה. במעברי וקשישים ילדים

 שר־התחבורה אל המופנית — השאלה
 כדי עצה למצוא אין האם — פרס שמעון

בהכ רק די האם 7 הזה הקטל את להפחית
7 הכנסת בימת מעל יפות רזות

אצ שמתרחש מה לכל אדישים הפכנו
 קנסות מטילים היו אילו זה! וזהו — לנו

 ברכב, הנוהגים על רק לא יותר כבדים
והם להם אץ שזמנם אלה על גם אלא

 היה אדום, באור המעבר בחציית מתחרים
זאת. מלעשות נרתע הציבור

 בדיוק זה אצלנו זה בעניין שקורה מה
 הערים, ברחובות הנקיון על ההכרזות כמו

האש הציבוריים: ובמקומות באוטובוסים
הצי את הכל. למרות וגדלה הולכת פה

 הטלת על־ידי רק לחנך אפשר שלנו בור
 מדוע אותם. ירתיע זה רק כבדים. קנסות

 במילים רק ומסתפקים זאת עושים אין
 פיה פוצה אינה העיתונות גם מדוע 7 יפות

 בשטחים מכובד תפקיד לה והרי בנידון,
7 אלה

דמת־גן פורמן, מאשה

 השתנו איך ■

? הזמנים

 ביקר הזה שהעולם אחרי ׳1953 בשנת
 שבוצעה קיביה, בכפר התגמול פעולת את

 הותקפו ,101 הקומנדו יחידת אנשי בידי
 השנים במרוצת והוכו. הזה העולם עורכי

ה יחידת של חיילים אלה שהיו התברר
 במחאה ההתקפה, את שביצעו ,101 קומנדו

הביקורת. על
 הזה העולם מקדיש אח״כ, שנה 20 והנה,
 שרון אריק על לסיפורים שלמים עמודים
 יחידה. אותה ראשי שהיו הר־ציון, ומאיר

 כבר אי־אפשר !עולם איזה !עולם איזה
אחד. אף על לסמוך

ירושלים משולם, ב.

 גפוודדוח ■

רשמית במעמפה

 בדואר. השבוע קיבלתי הבא המכתב את
כך: בו נאמר

 ה.ינך מכריך מחוג לנו שנודע ״כפי
 גזים מעודף קרובות די לעיתים סובל
לסו גם אף לך, גורמים רק לא אשר
 מרשים הננו לכן אי־נעימויות. אותך בבים

מכ שהיא הצעתנו את להציעו לעצמנו
 המכשיר ״פופו־ווקם״. בשם חדיש שיר

 הניפלטים הגזים את הופך ״פופו־ווקס״
 בחיךה לפי נעימים לריחות האדם מגוף

 הרעש את מונע וכן הקונה של חופשית
מאו הנ״ל המכשיר הפליטה. בזמן שנגרם

 ואף הבריאות -,מישר? על־ידי ובדוק שר
 חזקים"'במיוחד למפעילים• על־ידם. מומלץ

 ״פופדווקס״, מכשיר להציע באפשרותנו
 קריטיים ברגבים אשר מיוחד. 5 דגם

קוקו קריאות משדר ובמקומו הטון את נע

להז מצפים הננו הקוקיה. לשעוני בדומה
 נעימות הרגשת לך תגרום אשר מנתך

חיים.״ וחדוות
 מתייחסת איני המכתב. לשון כאן עד

ל אלא הכותב, של וחוצפתו הרוח לגסות
 מעטפה בתוך אלי הגיע שהמכתב עובדה

 לא רשמי. דואר — הבריאות מישרד של
המע גבי שעל שהחותמת אלא זאת, רק

שת המכתב: נשלח מאין גם מראה טפה
 ברחוב מישרד־הבריאות של האספקה תי

ש שברור כך בתל־אביב, 25 נחלת־יצחק
 מיש־ עובד אלא מעטפות, גנב זר איש לא
 על זו שפלה התחכמות עשה הבריאות רד

המדינה. חשבון
 לנצל חסרי־אחריות לאנשים מותר האם

7 שפלות למטרות הציבור כספי את
בת-ים גרנם, מזד

 תגובת 8

המישטרח

הש ״מכתב ,1870 חזה״ ״העולם
 בחומו- מתעללים הם — בוע

 קבוצת של האשמתה סכסואלים״,
ב המישטרה את הומו־טכסואלים

גול של ו״הנהג ; בהם התעללות
התאו על שלה״, בשוטר פגע דה
מאיר. גולדה של בחצרה נה

 הנוגעות כתבות שתי הופיעו בעיתונכם
עליהן: להגיב וברצוני מישטרה לענייני

:ההומו־סכסואלים בענין א)
 בתי־מלון. באזור שוכן גן־העצמאות

 מיקרי- במקום היו והקרוב הרחוק בעבר
תיי כולל ושבים, עוברים הטרדות שוד.
 מוזעקת המישטרה היום. עד נמשכות רים
 שתואר כפי המצב השכנים. ע״י פעם מדי

 פעם מדי שיגרתי, מישטרתי סיור מחייב
 מתבקשת שהיא המיקרים באותם וכמובן
 ב־ שלנו הסיורים הטרדות. בשל לפעול
 שקיימו אנשים מצאו אף מיקרים מיספר
 שהוא דבר זה. בגן אינטימיים יחסים

צי במקום נעשה כשהוא החוק את נוגד
 הומו־ לגבי ולאו־דווקא בפומבי או בורי,

 שאין המיקרים לגבי גם אלא סכסואלים
 שימוש הקיימות. הנורמות לפי סטיה בהם

 אך ייתכן, מדמיע בגז שימוש כולל בכוח
 פיזית התנגדות מתנגדים כשאנשים ורק

 היא המישטרתית הפעילות הרי לשוטרים.
הכרחית. אף אלא חוקית־לגיטימית רק לא

הסדר שמירת לשם

̂־'נ̂פ
המכונית ע״י גע בוכנר

ל הסיעה שנהגה
 במקום ביקרו ספורות דקות תוך אחור.
ירושלים. ממישטרת תאונות־דרכים חוקרי

הבה1 הגברת בחצר
 המוטך אל בדרכה המשיכה המרכבה מרכבתו. מעל ירד פינחט אדון

 החצר. לשער עד הפרוס האדום המרבד על צעד פינחס אדון החצר. מאחורי
 הוד- של 97ה־ יום־הולדתה לרגל שהתכנסו לאורחים מיועד היה זה מרבד

 לו יש יום כל לא בה. והתיישב פנוייה כורסה מצא פינחס אדון מעלתה.
חג. פינחס לאדון

גדול. מאורע זחו היום... אבל
 לימינו שמח. ככולם הוא גם — יגאל אדון ישב פינחס אדון של לשמאלו

וקורן. זוהר — משה אדון ישב פינחס אדון של
 איש העבר. על השיחה פשטה מהר וחיש רעו עם איש לדבר החלו חם

 בצחוק כולם פרצו ומייד ״כנסת״ המילה את הזכיר הנאספים מבין אחד
 זמנים, ״היו :נאנח פינחס אדון — ״הממשלה״ את הזכיר שני איש רועם.

זמנים.״ היו
! חס ולפתע...

 לבושה פלטינה, כתר בראשה ואבני־חן, יהלומים משובץ שרביט בידה
 פינחס אדון .97ה־ בת מעלתה הוד צעדה חתונתה, ביום תימניה כלה ביגדי
״ ״דמוקרטיה היתה עוד מועטות שנים לפני רק כי נזכר  והוא בארץ, !!!
זכר. לא כבר 1 שר איזה שר. היה

!הדר איזה !כבוד איזה למלכה... יועץ הוא עכשיו
 לחיי !״לחיים המלכות) חצר של (השפה באידיש צריחה נשמעה פתאום

!״ המלכה
 יחי תמות... המלכה ואז יומיים, עוד יום, עוד יחכה פינחס ואדון

!החדש המלך
רמת-חן קופלר, יוסי
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