
מכתבים
)4 מעמוד (המשך
 כרסתן יהודי־אמריקאי מיליונר עם זזתוזתן

בכסף. וסתום וסבון
 את לפנינה לתת שצריך חושב אני לכן׳

 הכתבה שבעיקבות מקווה ואני הצ׳אנס,
 טוב רעיון איזה יעלה באמת מישהו שלבם
ו בארץ להישאר אותה שיפתה ומושך
 האמיתיים החבר׳ה בין עצמה את למצוא
שלה.

 פתח־תקווה אטינגר, עודד
וסולידי שקט ביליארד

 ללמוד ברצוני והיא: אליכם, לי בקשה
 להמשיך גם ולאחד־ימכן ביליארד, לשחק

 דא־ אך קבוע. באופן זה מישחק ולשחק
 ולחברי לי שידועים המקומות כל עקא,

 ללבת ריב חשק שנותנים כאלה אינם ומכרי,
 המסתו־ בני-התישחורת בגלל יזאת, אליהם.

 כסף על שם לשחק הנוהג וכן שם, בבים
בלבד.
 שקט ׳מקום הוא בו שאני,מעוניין מה

 רמה בעלי אנשים נמצאים שבו וסולידי,
 מועדון־ אפילו לה ויהיה נאותה, תרבותית

 שהוא מקום כל או סגור, מועדון או חברים
אלו. לדרישותי העונה

 את אלי תעבירו אם מאד לכם אודה
 מעל ואם בכתב אם המתאימים, הפרטים

חולון ,7כךג שמשוןעיתוננם. דפי
 לסייע העשוי מידע בידו שיש מי •

 אחרים, רבים ולקוראים בן־גל, לקורא
למערכת. להעבירו מתבקש

משכה דא הגיסוח — כשהורבים
 פירסום על לכם להודות ברצוני בתחילה

 תיקן אשר ),1980 הזה (העולם מיכתבי
סבור הכלבני. בנושא אי־בהירויות מיספר

 בעלי- אותם יחשבו זה מעשה לאחר כי ני,
 לכלבם, החופש מתן לפני פעמיים כלבים

 בשעת ייזהרו מגדלי־ד,כלבים גם וכמו־כן
 ועיקבית נאותה צורה על וישמרו הגידול,

הגזע. כמייצגי וטיפוחם הרבעות־כלבים של
 שפירסמתם במאמר קטנה פיסקה על אך
 ״הרעיון מצטט: אני בשתיקה. לעבור קשה

זיעזע הגזע טוהר למען כלב להרוג שמותר

הלבן הבוקסר
לחיות רוצים הס גס

 להיכתב היה צריך היקרים.״ החברים את
 הבוקסרים אגודת אין קודם־כל, :כך

 והאמיתי. הישיר במובן כלבים ״הורגת״
 וטרינר אל בן־יומו הגור את לוקחת היא

 זריקת־הרד־ גור אותו מקבל ושם מוסמך,
 מתאימה ובצורה בדרך מומת והוא מה,

 האגודה אין האגודה. חשבון על בהחלט,
ב להרדמתם דואגת אלא כלבים• ״הורגת״

מתאימה. צורה
 בראש־ובראשונה ״מודדם״ שהגור ברור

נוס סיבות גם יש אך הגזע, טוהר למען
 אותו פחות. לא חשובות לדעתי אשר פות,
 לא אך פג, בחזקת לרוב הוא לבן גור

להת נוטה מטיבעו, חלש כלב הוא' תמיד.
ב השארתו לפיכך, במחלות. ולחלות עייף
 — לבעליו וגם רב, סבל לו תגרום חיים
 שיגדל ממנו ומצפה בוקסר כלב קנה אשר

 שתתבדה תיקווה — בוקסר כמו ויתפקד
במהרה.

 שהוא משום גם הגור מורדם כמו־כן
ש דבר שסועה, שפה עם לפעמים נולד

 הרדמתו הגופנית. בהתפתחותו עליו שהיק
 עגל של להרדמתו דומה כזה לבן גור של

 רגליים שלוש עם או עיוור שנולד ברפת,
בלבד.
 בלבד, החיה לטובת הוא שנעשה מה כל

שנייה. בעדיפות מושאר הגזע וטוהר
 תל-אביב אכידר, אדון

 שפה־ בעל או פג שנולד כלב אפילו •
 — אותו שיאהב מישהו למצוא יכול שסועה

 חוץ לעגל. בניגוד כלב, של תכליתו וזוהי
 לשאול פעם היקר הקורא טרח האם מזה,
ך לו משנה אם בן־יומו גור או הורגים אי
7 תו

השישטרח ש? יד״חברזד
 (מעט דברים כמה להעיר לי יורשה

לרשי מחו״ל) לאחרונה חזרתי כי מאוחר,
הזה (העולם למוות״ נידונה ״ליליאן מה

1974.(
שו להעמיד יכולה המישטרה שאין נכון,

 שני, מצד אבל מכון־עיסוי, כל ליד טר
המאיים ביריון בכל בידי־ברזל לטפל עליה

לבן לידיאן
לחיות מותר לה גם

 מי על ולא־כל־שכן מכודעיסוי- נערת על
בדירתה. חיבל או מעשה־אונס בה שביצע

 טיפול הרפואה, בתחום שכמו ברור,
 לאחר־מעשה. ריפוי על־פני עדיף מונע
 תניח אם לעשות המישטרה תיטיב לכן,
 המאיים ביריון על — ומייד — ידה את

לבצעם. שיספיק לפני איומיו,
ש זמן כל והחוק: המישטרה מבחינת

 עילה אין החוק, במיסגרת פועל האדם
או חייו. את ולשבש להטרידו למישטרה

 (במייוחד החוק על עובר האדם אם לם׳
או על־ידי שנעברו כפי חמורות עבירות

 לטפל המישטרה על שומה ביריונים), תם
חזקה. ביד בו

 תל־אביב זינגר, יעקב
שייוחד חגיגי גיליון

 העולם שיל מאד, ׳וותיק קבוע, כקורא
 עד העיתון של הבראשית מימי עוד הזה

 מקווה אני בכלל, ועד הכנופייה״ ״׳ביטאון
 חגיגי גיליון לאור תוציאו שהשנה מאד

 25ה־ שנת בעיקבות ומפואר, ענקי מייוחד,
הזח■ להעולם
 הומר להכיל לדעתי, צריך, כזה גיליון
ב שעוררתם הסערות על ומאלף מעודכן
 אלי חטיפת :(׳חושיססאן, השנים מרוצת
 מנגנון־החושך, אלכסיס, רימון, תבור,

 :הלום עד ועוד) ועוד בכללו העסק־הביש
 ב־ השחיתות על הסנסציוניים הגילויים

מישרד־הביטחון.
 ירושלים בר״חיים, ד.

הרחוקה שחגולה עדות
 אלכס האדון של למיכתביהם בתגובה

 הזה (העולם נאמן-לוי ברכה והגברת מסיים
 אינם כי על להצטער ירק ברצוני )1978

 נותנים אלא בחיינו, פעיל חלק לוקחים
הרחוקה. מהגולה עצות-חינם

ראש- היה אולי איתנו, כאן, היו אילו

חתלי־יאגיכי הסטל
הרבנות לבאי רעיון

 לביטחון־לאומי, במועצה משתפם הממשלה
 לו לבחור מי את בהם נועץ גם ואולי

כיועצים.
תל־אביב מיזרחי, פ.

? זח שח ר כי מז

בתל־אביב, פאלי סמל מצאתי סוף־סוף
ה דויד בשדירות כעת הנבנה בניין על

הרבנות. בניין ליד מלך,
נו למה לי להסביר מישהו יכול אולי

הבניין? בראש המוזר המיבנה עד
תל־אביב שקד, אלון

ישנח אחבח אל שיבתב
 אז לי, כשנמאס שלפעמים, יודעת את

עלייך. שחשבו בכלל מצטער אני
 שנטבחו, והילדים האנשים על מצטער

 שפעמים, לי ונדמה שנאנסו הנערות על
לחינם. היה שזח דומעת, כשעיני
 משקר, דאז, לדור ההמשך כשכל היום,

? כדאי היה זה האם תוהה ואני מנתץ הורס
בקיברם, מתהפכים הם שהיום בטוחני

 לשמע ונרצחו שמתו והנערים הגיבורים כל
 החלכאים, המרומים, של היאוש זעקות
והסידחץ. החטא השחיתות, לשמע
 נכנעת, שלא :אחד מדבר מרוצה אני אבל
והתועבה. והשחיתות השקרים כל למרות

 בשמד, נטבחים וילדים שאנשים יזמן כל
? בחינם זה האם :ושואל מכעס רותח אני

הנע הילדים, את המחבלים הורגים למה
? והנשים רים

 בראשי האמיתיים, בשקרנים פיגעו לכו,
ומע גונבים ומרמים, שמשקרים המיפלגות

כבדה. מעמסה עלי מיסים
 למותך הרעיון את מקפל אני לעיתים
 שלא שמח אני ולעיתים במגירה, ומחביאו

!נכנעת
ציה׳׳ל אנקורי, כני

ח 7ש השעון שנ ח

 המתקתק. השעון הוא שלי איש־השנה
לא? לטובתנו, פועל שהזמן טוענים

שוורץ יוסף
מי? לטובת

 הזה, להעולס הבחינות מכל סוריה שנה
!■והצליחו עלו

בני־ברק שוורץ, ־־וסף

יועץ ?א עורד־דיז,
 ״אנשים״ במדור שהופיעה לידיעה ביחס
 מסיבודהקוקטייל על ),1977 הזה (הסולם
 לכבוד בישראל קולומביה שגריר שערך

 :טעות לתקן ברצוני ארצו, של הלאומי חגה
ל לא (גם אישיים יועצים לשגריר אין

עצמה). שגרירות
 המזכירה השגריר, הם השגרירות פקידי
 קונסולאריים עניינים על הממונה השנייה

וה — דה־מיידנס ויקטוריה אנה הגב׳ —
 ססיליה הגב׳ האדמיניסטרטיבית, מזכירה
קליימן.

 הנכבד, השגריר של הערתו לאחר •
 אסא אהרון עורך־הדין של שמו כי הסתבר

 תואר בתוספת בטעות, לידיעה השתרבב
המישפטי. היועץ

ס לו ה, א. קי ל די אר
ירושלים בישראל, קולומביה שגריר

ת בשח טו רו ר פ ת יו
בקו בדרככם מתקיפים, כבר אתם אם
 חשוב הכי העניין את ולאו־דווקא דש,
 ),1979 הזה (העולם הזו הרפורמה בכל

 את לעוות כדי טעויות תעשו שלא כדאי
:התמונה
 שכתבתם, כפי אינם, ל״י 2700מ־ 2596

 הוא שהגטו מכאן ל״י. 675 כי־אם ל״י, 756
 תוספת ומכאן, ל״י. 1944 ולא ל״י, 2025

 ולא ל״י, 2318.25 נטו פירושה 1596 של
ל״י. 2018.25

 בכל־ וזה ל״י, 293.25 היא שהתוספת כך
ל״י. 74.25מ* יותר פרוטות כמה זאת

 על ממשית בביקורת תתחילו כעת אולי
שכבו תוססת־ייוקר. על רק ולא הרפורמה,

? מונח במקומה דה
ה ב קרית־ביאליק גפן, טו

 גפן הקוראת :מעיר הזה העולם כתב $
 למרות שנגרמה הטעות, בגילוי צודקת

 — מחשב באמצעות נעשו החישובים שכל
 הטעות ללא גם ספרות. חילופי בגלל פשוט
 של לשכר 1556 של תוספת תתן הנ׳׳ל,
 בנוסף, בנטו. ל״י 155.25 רק ל״י, 2700
 חסרה האמורה ברשימה כי לטעון קשה

הרפורמה. על ממשית ביקורת
ס! ד3ח7 איד ד7דו בי

 העולם אין מדוע תוהה, אני רב זמן מזה
 את מזכיר אפילו או עמדה, מביע הזה

 אינו מישראל להגר הרוצה שאדם העובדה
רכושו. את עיימו ליטול רשאי
 עובדה לראות שמחתי שאכן הוא פלא לא

 זו־הארץ. במדור לאחרונה, מוזכרת, זז
זו. בכתבה נפלה חמורה שטעות רק חבל

 הקצבת המבקש אדם :כדלהלן הוא המצב
ל רשאי כרטיס־טיסה, ברוכשו זר מטבע

ש מצהיר הוא אם אך־ורק דולר 450 קבל
מהארץ. להגר מתכוון אינו

 ישר, להיות רוצה שהוא במידה אבל
 זכאי הוא הרי להגר, כוונתו על ולהצהיר

 בידקו להאמין? קשה בלבד! דולר 10ל־
ותיווכחו.

 וסיבותי בשמי, לחתום לא מבקש רק אני
אתי,

שם שחגר ת) ששור (ה ערכ ש כ
אוסטרליה

1981 הזה העולם6




