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 ומשק נשק על ואמברגו כלכלי דונק רק
 ד־״בכונד. מדרך על לעלות אותנו ידרבן

לעצמאות. המובילה
 מפשיטת־יד להתפרנס שנוכל זמן בל

 במוס־ בהיותי לעצמאות. נגוע לא ומתנות,
 ומספר ונקה בא בגן־ילדים :שמעתי יקווה,

 והן חסידות, ובו יער לנו ״יש לגננת:
 פסקה: בו התחרה יקטן.״ .אח לי הביאו
 אחות שם לי •מצאה ואמי גינה, יש ״ולנו

 יש שלי ״לאבא :גרישה והתפאר בכרוב.״
 גם שם עמד קטן.״ אח לי קנה והוא כסף,

 ואמא ״אבא :לתומו והשוה הקטן, לושקה
 ולא גינה לא יער, לא לנו אין פועלים. שלי

 לי עושים שלי ואמא ,אבא עליכן כסף,
בעצמם...״ ואחיות אחים

 וממנה ליעקב חייב צרה ,״עת ונאמר:
 רבים, גויים ״והלווית :עוד ונאמר יושע.״

תלווה.״ לא ואתה
 שיישלח אשכול, מלוי דרשתי בזמנו אגב,
במצי והנה, האמברגו. על לדד,־גול תודה

עבורנו. הצלחה זו היתד, אות
תל־אביב זרחין, אלכסנדר

1 המזימה את לססל
ה הזדעזעותי את בזה להביע ברצוני

 ״תשקיף״ במדור הכתבה למיקרא עמוקה
 ■המשולשת העיסקד, על )1965 הזה (העולם

 ירושלים. והפועל בית״ר קבוצות בין
הביאה נכונה׳ היא אם זו, עיסקד, לדעתי,

עומרד יצחק
לספורט מהלומה

 והספורט בפרט הישראלי הכדורגל את
המדרגה. לשפל בכלל בארץ
 הזה, העולם שמערכת תיקווה אני

 רבים, במיקרים השחיתות לביעור הנלחמת
 הנושא את לחקור זה במיקרה גם תדע

 שבידה המימצאים את ולהעביר תום, עד
 ה* לפני עוד בדחיפות, אזרחי למודיעין

 המזימה את לסכל ובזה האמור, מישחק
עומרד, יצחקהזו. השפלה

וזל־אביב התיקווה, שכונת
הפיוזרץ את רסם57

 שפת־אם אינה העברית שהשפה למרות
 תמיד לא אך תשבצים, חובב אני שלי,
בשלמות. אותם לפתור מצליח אני

 מדי-שבוע לתת יכולתם אילו שמח הייתי
 כפי שעבר, מהשבוע התשבץ מיתרון את

העולם. עיתוני ברוב שנהוג
ר, שלום ירושלים וגנ

פרמי אדם עולת3
חב כי ,14.475 מיום בעיתונים קראתי

 ומכונות- מקררים יצרנית פרידמן, רת
מיל 5,5 מרשות־ד,שידור תובעת כביסה,

מסול עובדות שידור בעיקבות לידות, יון
 בתוכנית-ו־,טלוויזיה — לדעתה — פות

 מעוות באור החברה הוצגה שבה כלבוטק,
ושלילי.
 ארבע בהבאת שאין היה, הטיעונים אחד

 אלפי מאות של מייצג מידגם קובלנות
 החברה מעיני נעלמה הסתם, מן לקוחות.
שני ההיקף לדקות האובייקטיבית העובדה

דקות. 30 בת בתוכנית להקיף תן
ב מעט לא להתייסר ש״זכה״ כלקוח

 רואה אני זו, חברה של השירות כבלי
 תכלת. שכולה בטלית התעטפות מעין בה

בר אשר אדם כל אל פונה אני לפיכך,
 ואשר פרידמן, של כלשהו מוצר שותו

 לא אז עד שקיבל השירות ו/או המוצר
 טירדה לו וגרמו דעתו, ד,נוחו או סיפקו

 תוך רבה, בתמציתיות טענותיו לשטח —
 (מקומות, ובדוקים מדוייקים פרטים ציון

 ת.ד. אל זאת כל ולשלוח וכד), תאריכים
לר במלואו יועבר החומר חיפה. ,44544

בטלוויזיה. כלבוטק התוכנית עורכי שות

הכלא בגיהינום פוליטיים אסירים
 על )1963 הזח (חעולם גפתבתכם

 אי־דיוקים יש אדיב, אחוד עם נישואי
 לשמי רק לחתייחש ברעמי אך רבים,

:לחלוטין דימיוניות שחן נקודות
 כביבול שהוצעה חעיסקה לגבי •

 וייצא ישוחרר על־פיה אדיב, י לאהוד
 יכול שלא גם מכאן !להד״ם — לחו״ל

לקבלה. סירוב לחיות חיה
ל במטרה נערכו לא הנישואים •
 יש כי סבורה ואינני לשיחרורו, סייע
 גם לשיחרורו. לסייע כדי בפועל בחם

כאי אחרים, בעיתונים שחיו הפירסומים
 בחנינה, לו לסייע הנישואים נועדו לו

 אסירים של גורלם (ראה נכונים אינם
ילדים). 10ל״ אבות נשואים,

הד על להוסיף ברצוני זו בהזדמנות
ל המתייחסים שכתבתם, הנכונים ברים
ה ובמדיניות שבתנאים העצום פיגור

:בישראל בתי-הסוהר את מאפיינים
תת■ הם בכלא הפיסיים התנאים •

התאים ;'נוראה הצפיפות : אנושיים
ה חומות ;לחים וקירותיהם חשוכים

 לחדור לשמש כמעט מאפשרות אינן כלא
ב וחן בכמות הן דל, המזון לחצר. אף

 בחלבונים מחסור קיים בעיקר : איכות
 — הסניטריים התנאים ובוויטמינים.

ביקורת. מכל למטה
 רבים אסירים סובלים מכן, כתוצאה

ה והסימפטומים רעוע, בריאותי ממצב
 וחולשה. במישקל ירידה חם שכיחים

 כעבור אולקוס מקבלים האסירים רוב
 ניתן רפואי טיפול בכלא. לשהותם כשנה

ביותר. חמור כשמצבו רק לאסיר
 בחיי-חכלא המרכזית חבעייה •
 זכויות את המגדיר ברור קוד שאין היא

 לשיקול- נתונים אלה וחובותיו. האסיר
 מנחל- ושל בתי-חסוהר שירות של דעתו

 יוצר זה מצב שילטונו. בתחום הכלא,
 של בידיו האסירים נתונים שבח מציאות

 תנאים לחסד. או לשבט — מנחל־הכלא
הלשנות. מעודדים אלה

 שיתוף- כלומר, — טובה״ ״התנהגות
 ציבור- נגד שילטונות-חכלא עם פעולה

 בביקורים האסיר את מזכה — האסירים
 וכוי. חופשה יותר, נוח תא נוספים,

השיקו אחד גם היא טובח״ ״התנהגות
בהח ועדת-השיחרורים את המנחים לים

שליש״. ״ניכוי על לטתה
 מנחל של והענישה השיפוט סמכות

 רחבות חן נתיניו כלפי בית״הסוחר
הח על ממשי פיקוח כל ואין ביותר,

 צינוק, הוא ביותר הנפוץ העונש לטותיו.
 על לחיות לצינוק האסיר נידון ולעיתים

ל השפוט האסיר מן בלבד. ומים לחם
ביקורים. נשללים צינוק

 במשך נתון האסיר אחרות, במילים
 ״חטבה,״ כל בעבור לסחיטה. הזמן כל

 בתי-חסוחר שירות בוויתור. לשלם עליו
כי חד־משמעי, קוד לקבוע מעוניין איננו

 נשק״חסחיטה נטילת יהיה הדבר פירוש
מידיו.

 בתי- שירות מדיניות שבבסיס ההנחה
 החופש, בשלילת די אין כי היא, הסוחר

האמצ בכל האסיר את לדכא יש אלא
 אסיר הוא טוב ״אסיר : הסיסמה עים.

 השפלה, היא לממשה חדרך שבור.״
ופיקוח בהנהלה, האסיר של תלות יצירת

ה כצורכי שמתואר למה מעבר הרבה
ביטחון.
 ולמל- לסוחרים לחומות־הכלא, נוסף

 מערכת- בקרוב תופעל שינים־בתמורח,
סגור. במעגל טלוויזיה

 הפוליטיים האסירים של מצבם •
ב מכירים אין ראשית, במייוחד. חמור

 דבר פוליטיים, לאסירים נפרד סטאטוס
ב בתי-הסוחר רבות. במדינות המקובל

 מדינה שבכל באסירים גדושים ישראל
פוליטיים. כאסירים נחשבים חיו מתוקנת

 בין ושיתוף״חפעולח הרעיונית האחדות
ה את מגבירים הפוליטיים האסירים

:נגדם דיכוי
ל יוצא אינו בדרך־כלל פוליטי אסיר
 ני- ממאסרו. שליש מנכים ואין חופשות

 ב״חתנחגות כאמור, מותנה, כוי־השליש
דר את ״להיטיב בהבטחה וכן טובה,״

עובר אינו הפוליטי שהאסיר מאחר כיו״.

 בתי- מערכת של העוולות על בשתיקה
 נמנע בתשובה, לחזור ומסרב הסוהר

מוקדם. שיחרור ממנו
 שילטונות על״ידי המופעלת הצנזורה

פו באסירים במייוחד פוגעת בתי״הסוהר
 בעור- ללחום חייבים האסירים ליטיים.
 למרות בספר-קריאה. לזכות כדי שיניהם
אסיר של זכותו כי שקבעה בג״ץ, החלטת

מתחמ בישראל, המותר ספר כל לקבל
 מקיומה. בתי-חסוהר שילטוגות קים

צנ עוברים ונכנסים יוצאים מיכתבים
קפדנית. זורה

 מיכתב כי שרירותית, נקבע, לאחרונה
 שני רק (מותרים בלבד אחד לדף יוגבל

 אין כי להוסיף מיותר בחודש). מיכתבים
 מבטאים שאינם עיתונים לכלא מכניסים

חשילטונות. עמדת את
ש למרות לעבוד, נאלצים האסירים

ללימו הזמן את להקדיש מעדיף חלקם
 ערביים אסירים כי להדגיש יש דים.

 רישתות־הסוואה לטוות סירובם על נענשו
לצח״ל.

 הדברים את להביא יש כי סבורה אני
 שתפרסמו ומקווה הציבור, לידיעת הנ״ל

במלואו. מיכתבי את

ב, סילוויה ת״א אדי

אדיב סילוויה
הלשנות מעודדים איך

 היא זו פעולתי כי להדגיש, רוצה הנני
 עם שלם אינו אשר פרטי, אדם פעולת

 מוסר־ ואשר פרידמן, של הזד, השירות
בו. גם פוגע במדינה הירוד הצרכנות

חיפה ש.א.,
קדושה חובה

 במדינה דבר שום כי להיווכח מייאש
 חוסר- ולשינוי. לתיקון ניתן אינוי הזאת

 המדהימים מגילוייכם וההתעלמות התגובה
 פרס שמעת השרים שקיבלו המתנות על
 שמה שהאמין מי כל ׳מתסכל יעקובי וגד

 לא יום־הכיפורים מילחמת למחדלי שגרם
שנית. יחזור

קריית־חיים ציווייג, איתן

 כפי וממולח פיקח כה אינו ...יעקובי
 כפי הגיב אם פנים, להעמיד מנסה שהוא

המת פרשת על בשידורי־ישדאל שהגיב
 שאינו בשעה כי מסתבר מאגד. שקיבל נות

 המישפטים אפילו מראש, דבריו את מכין
שב חבל הגיוני. בסדר בנויים אינם שלו

 התיי- לא )1966 הזה (העולםתגובתו ניתוח
 הוא שלדעתי שלו, אחד למישפט חסתם
שאמר. אחר דבר מכל חמור

ו רואים ״אנשים כי טען יעקובי ח מ
ם ת  ותשורה במסיבת-פרידה לציין ב
 יע־ ,כלומר אותה.״ קיבלתי שאכן צנועה

 לו להעניק חובה שזוהי סבור בכלל קובי
 מתרעמים מדוע מבין אינו והוא מתנות,

זו. קדושה חובה הממלאים אנשים על
תל־אביב כחן, יחיאל

 הופיעה סעיף איזה תחת לדעת מעניין
 בתקציבי וליעקובי לפרס המתנות רכישת

״הבר בסעיף נרשמה היא האם ואגד. דן
 ״תוספת או מקצועית״, ״סיפרות אה״,

? בושה״
 נתניה ״אגד״, חכר

החמכות בשכיל - מהארץ לרדת
 מבקשים ישראל, מאזרחי חמישה אנו,

 מיכתב הזה, העולם באמצעות להפנות
 בהעלאת המטפלים הגורמים אל גלוי

 יפה, עדי ח״כ באמצעות יורדים, ישראלים
 הנושא לבדיקת הוועדה יושב־ראש שהיה

 בתחילת בעיתונות פורסמו (ושהמלצותיה
שעבר). השבוע
 ול- אליכם ׳לפנות מתכבדים הרינו בזה

 הח״מ, אותנו, לרשום להואיל בקשכם
 וזכויות־היתר ההקלות לקבלת כמועמדים
הח יפה, ח״כ של שבראשותו שהוועדה,

 שיסכימו לישראליפ-יורדים להעניק ליטה
לארץ. לחזור

 בזה מתחייבים אנו לכך שבתמורה מובן
 מקבלת הנובעות הדרישות כל אחר למלא

:מתחייבים אנו — זה ובכלל אלה, זכויות
שנה. חצי בתוך הארץ מן לרדת •
 לא שכמובן חיוני, מיקצוע ללמוד •
זה. גלוי במיכתב לפרטו נוכל

 מאמינים ואנו ממתינים, אנו לתשובתכם
ב יכולתכם ככל לנו שתעזרו לב בכל

זו. שאיפתנו מימוש
ח,ד״ ד.א., י,מ״ א,ש״ י,ר״

ירושלים

צל״ש כמקום צל״ג
 צל״ש להעניק נוהגים שאתם היות

 ל- או לבמאי מובחרת, לתוכנית־טלוויזיה
 גם שתעניקו להציע הריני מפיק־תוכניות,

(ציודלגנאי). צל״ג
 לבמאי נותן הייתי הראשון הצל״ג את

 כי הנ״ל, הנושא על שאחראי למי (או
 מי לדעת אף־פעם אי-אפשר כתובות מרוב
 של טכם־הפתיחה את שביים מה), עושה
 והמוני ססגוני מופע לקחו הפועל. כינוס
 הקפד הפרצופים את הזמן רוב והראו כזה,

 אותם לצלם במקום מקרוב, אים־מקור
 שבו מטר, 40 מגובה (ולא סביר ממרחק

מת ומצלמה ביתושים אנשים רואה אתה
 שאז ליפול), עומדת שאדטו־טו נדנדת
 המתעמלים כל את לראות היינו יכולים

מאר שהתכוונו כפי גדולה, אחת בקבוצה
אותם. להראות המופע גני

צל״ג, בהחלט מגיע כזה לאדם כן, אם
 הצופים קהל את להרגיז הצליח הוא כי

רצופות. וחצי שעה במשך
מגל קיבוץ שלף, אריק

וגימנם תקף המבקר
 רבים דברים התפרסמו שעבר בשבוע

 כל לעיני שחשף מבקר־המדינה, דו״ח על
 תמוה בישראל. והליקויים השחיתות את

 יום למחרת הטלוויזיוני בראיון כי הדבר
 איש אותו מוקד, בתוכנית הדו״וז, פירסום

 האחראים, את בחריפות תקף לפני-כן ■שיום
)8 בעמוד (המשך

19677 הזה העולם


