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)6 מעמוד (המשך
 צעיר בחור הסוכנות, של הפקידים אחד

אפ זה שגם נראה שיכור! היה ומזוקן,
במישרד־הקליטה. שרי

זו שלה הראשונה קבלת־הפנים כשזוהי
 שהם פלא לא ארצה, המגיעים עולים כים

ברגל־שמאל. כאן חייהם את מתחילים
 אדום אור ידליקו שהדברים מקווה אני

הנוגעים־בדבר. אצל
ם או בני־ברק לוליין, נ

הכס!?! את לחחזיר
 (יהושע מיליונים עשרות גונבים אנשים
 ואחרים), כץ צבי צור, מיכאל בן־ציון,
 הכסף אבל שנות־מאסר, בכמה נענשים

יש הם קצר זמן אחרי אצלם. נשאר
מ וייהנו טובה, התנהגות עבור תחררו
 (ועוד ימי־חייהם סוף עד הגנוב הכסף

 (בן־ציון), מהם אחד ליורשיהם). יישאר
 והוא מחלה, של בטענה מייד השתחרר

 המיליונים 37 עם העולם ־ כל על מצפצף
בכיסו.

 כל שלפיו רטרואקטיבי, חוק לקבוע יש
שנפ לתקופת־המאסר קשר בלי מועל,

 את שיחזיר עד בכלא יישאר לו, סקה
האחרונה! הפרוטה עד הגנוב הכסף

חיפה סרטן, א.

חיגס — כטלפון שימוש
שלו כל על — שמישרד־התיקשורת

 כראוי, מתפקד אינו — כימעט חותיו
 ההמתנה מעניין לבד הכל. יודעים זאת

 כמוה שתופעה טלפון, לקבלת הממושכת
 דבר יש בעולם, אחר מקום בשום אין

 אה־ בו מגלה שמישרד־התיקשורת נוסף,
מדהימה. לת־יד

 בתאי- חיוג־החינם לשיטת היא הכוונה
 ברחבי הערים במרכזי הציבוריים, הטלפון

 שתוכל כדי לעשות שעלייך מה המדינה.
 מירושלים אחד, לא־אסימון תמורת לחייג,

 באורך חוט קשור הוא: למשל, לאילת,
 מכי לנקב אותו שלשל לאסימון, מסויים

 עד בחוט אחוז הציבורי, שיר־הטלפון
 שתרצה) זמן כמה (משך השיחה לסיום

 החוט. באמצעות האסימון את שלוף ואז,
ביותר. פשוט
 או לאילת מירושלים שיחה ניהלת כך
 אחד. לא-אסימון תמורת אחר, מקום לכל
 בכל פועלת זו שיטה לי, הידוע ככל

 החשיכה. בשעות בעיקר הארץ, רחבי
 למיש- הנגרם הנזק של קל חישוב עשיתי

והתו אלה, מחיוגי־חינם רד־התיקשורת
 מיליונים. של הפסד היא צאה

לנושא. אדיש כדרכו, ומישרד־התיקשורת.
ירושלים סופר, ד.

צעיר של פיספוס
השנה. של הצעיר את פיספסתם לדעתי,

 יבי, המשורר על נפלה בחירתכם אומנם,
 מגי־ את מבין ואני ),1983 הזה (העולם

 לדעתי אבל, איתם, מסכים ואפילו עיכם
תשל״ד. שנת את שציין הזועם הצעיר היה

קדמוני זועם צעיר
דבר כל על להילחם

 את שקנה מי קדמוני, אסא להיות צריך
 סרפי- בקרב שלו במעשה־הגבורה עולמו

 שלו הקנאית בהפגנות־היחיד אחר-בך אום,
 ובל- מעוות בעיניו שניראה מה כל נגד

הח של הפומבי באקט וכלה תי־צודק,
עיטור־הגבורה. זרת

תל־אביב צוקרמן, גיל
סול קליעה
 כשבחר לדעתי, בדיוק קלע הזה העולם

 כאיש־השנה. רבין יצחק בראש־הממשלה
 מניתוח אחרות הסתייגויות לי שיש אף

 (העולם שתואר כפי רבין, של אישיותו
ה שבתחום ספק אין הרי ),1983 הזה

 בשנה ביותר שהפתיע האיש זהו מדיניות
האחרונה.

הת בתחילה, שחשבו למה בניגוד רבין,
 בשקט מתנגדיו את ניטרל כגבר, גלה
 ישראל מדינת את והדריך בטוח, אבל

ש היחידי הזמני הפיתרון אל וממשלתה
 בסיטואציה הדעת על להתקבל היה יכול

הנתונה.
 חיפה אלמוג, רפאל

פרטי פית — ציבורי מיקלט
ל תשומת־ליבכם את להפנות ברצוני

 ציבורי. מיקלט מעל פרטי בית בניית
 באיזור־מגורים יחידי הוא הנ״ל המיקלט

בטבריה). ג׳ (שיכון זה
 ניתנו המיקלט, עם שהמיגרש, לי ידוע
 פוליטיים לחצים תחת הפרטי הבית לבעל

 הבית בניית טבריה. ראש־עיריית על
השכו שלתושבי כזו בצורה נעשית הנ״ל

 בשעת המיקלט אל גישה תהיה לא נה
צורך). יהיה שלא (הלוואי הצורך

השחי גילוי במסורת שתמשיכו אקווה
תופסק. הזה הבית ובניית תויות,

טבריה לו, שאיכפת אזרח
ותשתקי יפה תחיי

 שני להקדיש הזה העולם מצא מה מפליא
 ),1982 הזה (העולם אורן, למירי עמודים

 לי זמרת. גם להפוך שהחליטה הדוגמנית
 הקפואות מהבעות־הפנים נראה, דווקא
 יפה ״תהיי באימרה דוגלת כן שהיא שלה,

ותשתקי.״
 היום, שלנו אלילי־הנוער במציאות אבל

את- לא כולו, העולם בעיקבות ההולכת

אורן דוגמנית־זמרת
העולם את לכבוש

 חיי־ אליל־הנוער ובעלה, מירי אם פלא
 מיצעד- לראש הבזק במהירות יגיעו מון,

 שהארץ אחר־כך יחליטו ועוד הפיזמונים,
 העולם. את לכבוש וייצאו עליהם, קטנה

 אני שאותו הזה, שהעולם מתפלא רק אני
 שירות להם עשה רציני, כעיתון רואה

נראית-לעין. הצדקה ללא טוב, כל־כך
 שתשמעו עד לחכות לפחות יכולתם

אותה.
רמת־גן כן־גור, איציק

8אחי מילחמת לקראת
 אנשי של לתפיסתם ומתנגד כחילוני

הת על־ידי לחדור, הצלחתי גוש-אמונים,
ה את שאירגנה לקבוצודהפעילים חזות,

׳ האחרונות. הפגנות
נכו הוא ביותר, אותי שזיעזע הדבר

 לשלם ואף למילחמת־אחים, לצאת נותם
שהו ויישוב יישוב כל הגנת על בחייהם

ב ושומרון. ביהודה חבריהם על-ידי קם
 מישאל־ חוקי לדעתם, חלים, לא זה עניין

ש היות דימוקרטי, מימשל הליכי או עם
 את כביכול, הועידה, העליונה ההשגחה

ליהודים. ארץ־ישראל
 לכך, מודעים והציבור הממשלה האם

 על-ידי המוקמים ויישוב היאחזות שכל
 שדה־קרב להפוך עלולים גוש־אמונים קנאי

לפנו נצטרך אם יהודים, בין עקוב־מדם
הסכם״שלום? במיסגרת תם

ירושלים שלם, מיכאל

 הריפורמה, שתצליח
 הנורמה, תעלה

בפורמה. ונישאר
תל־אביב גלכלום, אריה

נד ,1975 באוגוסט 30ה־ במוצאי־שבת,
העתי ביפו המרכזית בכיכר לשמוע המתי

מוסי הנוצרית, הכנסייה על־יד ממש קה,
מחרידה! בעוצמה דיסקוטקים קת

 ברעש רמקולים הפעילה מנגנים קבוצת
!נוראי
״תרבו מיפעל של החינוכי הערך על

 מעזים איך אבל לדבר. מה אין זה תי״
 של קדוש מקום יד על כזה דבר לעשות

דמוק במדינה מתייחסים כך אחרת?! דת
אחרים?! עמים של לדתות רטית

 על-יד זאת עושים נוצרים היו אילו
 מקימים! היינו צעקות איזה בית־כנסת,

 מאיתנו רוצים ״מה בוכים: אנו ותמיד
״ האנטישמים לו... ל ה

 אל ״עם-הספר״: בני לכם, עצה לי יש
תצמח! לא היא אז אנטישמיות, תזרעו

חולון גן, חנן
קאראדון של דאגתו

 הלורד של דבריו על להגיב ברצוני
 ״האם בכתבה )1980 הזה (העולם קאראדון

ה כיהרי חדשה״. מילחמה למנוע ניתן
 כתרים הם הנ״ל לכתבה שבהקדמה תהילה

ממש. של דבר שום בהם שאין
 שכם מושל קאראדון הלורד היות עצם

 4עושן איננו עוד הבריטי, הכיבוש בתקופת
 החלטת ואילו עולמי. שם בעל מומחה אותו

יוזמיה, בין היה שהלורד ,242 האו״ם

חאגטישמיות זרעי

כהצלחה שיחיה
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