
מכתבים
יחמיץ האוצר דגר

 — שונות שכבות בין שערכתי בסקר
ל הפוטנציאליים המצביעים רוב הסתייגו

הממשלה, של הכלכלית ממדיניותה כנסת
הבחי נערכו אילו כי והתריעו, חזרו אף

 עבור מצביעים היו לא — עכשיו רות
 עלול מי ביודעם גם הנוכחית, הממשלה

המערך. במקום השילטון רסן את לתפוס
 תיפסק לא הכלכלי במישור ההידרדרות

פי אחר פיחות :לעין הנראה בעתיד גם
האז אינפלציות, רודפות אינפלציות חות׳

 על יוקרבו ומעוטי־ההכנסה השכיר רח
 ה- וההתייקרויות הכבדים המיסים מיזבח

 נפלא מכשיר הופך והאוצר אין־סופיות,
הקלה. וההתעשרות השחור ההון להגברת
 ודבר — ציץ״ נבל חציר ״יבש אכן,
יחמיץ. תמיד האוצר

גבעתיים בר־גיל, פן־ציון ;

המופלא שייקח
 הזה (העולם אופיר לשייקה הכבוד כל
 לפתות הצליח נפלא. גבר איזה ).2024

הגדו וכיבושיו הראשון, בערב אשתו את
 להיות שיכולה דיטריך, מרלנה עם לים

!שובע יודעת שאינה וגאוותו סבתו,
״הג- על הקטע כמובן, הוא, השיא אך

טאוכר יוסף
צניעות של עניין

באופ שונים בחורים... שלושה ״באו שש״.
 תנועה מין אחד: דבר אותם ואיחד יים,

 בהשפעת שקיבלו ילדותית, נשית, רכה,
הצ איפה שייקה, דחילק, פולני...״ נעמי

? ניעות
 תל־אביב טאוכר, יוסף

הציפור לעזרת פגייה
 אירעה '18.50 בשעה ,23.6.76 ד' ביום

 בלוד לנמל-התעופה בכניסה תאונת־דרכים
 כרמל־סטיישן מכונית ארקיע״. ב״צומת

 נעצרה לא הטרמינל, מכיוון שבאה צבאית )
 ופגעה המשיכה אלא ״עצור,״ תמרור ליד

 מהנוסעים אחד פצעה אופל, במכונית
למכונית. רב נזק וגרמה

 כבן גבר נהג הצבאית הכרמל במכונית
 שיעד בעל אזרחיים, בגדים לבוש ,28

,1.90כ־ גובהו סרוגה. כיפה וחובש שאטני
וילד. אשה במכונית היו עימו יחד

ממכוניתו, יצא הצבאית המכונית נהג
השנייה, במכונית היושבים עם שוחח
 כי ואמר נפצע מהנוסעים אחד כי וידא
למכו חזר לפתע מישטרה. להזמין צריך
 (בכוונה תא־המיטען מיכסה את הרים נית,

 בנד ונמלט המכונית), מיספר את להסתיר
 צפון לכיוון התעופה מנמל רבה הירות ״

 תא־המיטען מיכסה כאשר (פתח־תיקווה)
פתוח.
 למכונית שנגרמו הנזקים מה בדור לא

 התאונה שסימני לוודאי קרוב אולם הכרמל,
ש חיילים מיספר (בחזית). עליה נשארו

ל עדים היו הטרמפיאדה לכיוון הלכו
תאונה.

 משרת המכונית נהג הנראה שככל מאחר
הח מה לציין מיותר בצה״ל, כאיש־קבע

 מחיובו לבד לדין, והעמדתו בזיהויו שיבות
המסו נהיגתו ותוצאות בהוצאות לשאת

המחפירה. והתנהגותו כנת ״
 לעזור שיכול מי כל לעזרת פונה אני
 עצמה, המכונית או המכונית נהג בזיהוי

סימ עליה להישאר חייבים היו (שכאמור,
התאונה). מן כלשהם נים

03־234246 בטלפון למסור אפשר פרטים

 בארי לא.מ.נ., בכתב או ביממה) שעות 24(
העיתון. למערכת או תל־אביב, 7

 המכונית, או הנהג לגילוי שיביא מי כל
יפה. בעין שכרו על יבוא

תל־אביב לימה, אכיר,

פדעיה שימוש
 :כך על שחולק מי .מקווה, אני אין,

 מהפוליטיקה יותר מושחת דבר בנמצא אין
 כיום זו: אף זו לא ובכלל: המיפלגתית

 ניש־ את רק לא למכור מדינאים מוכנים
 נזיד־עד־ תמורת עמם, נישמת ואת מתם

להפ אף מוכנים אלא שים־אישי-משתלם,
 בסכ־ הנמצאים אנשים של חייהם את קיר

 וש־ שנחטף המטוס (כבמיקרה נת־מוות
 המטורף), אמין אידי של באוגנדה הונחת

כביכול. לאומי״, ״כבוד מתוך והכל
לכתוב. רציתי כך על לא אבל

 ששד־ מכך שאט־נפשי את להביע רציתי
 כב- באשתו להשתמש לנכון, מצא הדתות
 במפד״ל, חברו להשמצת פוליטי מכשיר

בן-מאיר. יהודה ח״כ הד״ד־האמריקאי
 שר־הדתות, של ותמורה ליכוד בביטאון

 אשודהשר התקיפה לכולנו, ומוכר הידוע
 את להדליף שהעז על בן־מאיר, ח״כ את

 הקטמוגים שכונות בני על השר דיברי
(״פרזיטים״). בירושלים

 הכחיש השר שכבוד לרגע חשבתם ואם
 על־ידי שנכתבו למילים השתייכותו את

 דובר :בידכם טעות הרי בביטאונו, רעייתו
הגי הצהיר מובהק, איש־חצר שר־הדתות,

 היא שר־הדתות רעיית שאכךכי-בן, גית
בדוי. בשם המאמר את שפירסמה

ירושלים .מאירסון, יהודה

פוסר אמלו הורים
 המישמר־האז־ הקמת על שהוחלט בעת

 במידה בחשבון נלקחה לא כנראה רחי,
למע פתח יפתח שהדבר האפשרות מספקת

וחטי איומים הפשע, בתחום חריגים שים
הע פזיזים מעשי-ראווה או כלי-נשק, פת

המח מידי כדורים לפליטת להביא לולים
ברובים. זיקים

הוד על בעיתונים כשקראתי הזדעזעתי

פרסקי משה
מזעזע מעשה

 אליה התאכזרו שהחיים הנערה, אבדות
 ניצלה והיא ואוהב, חם בית חוסר בגלל

תפ בתוקף בבית, הנשק של מציאותו את
האזרחי. במישמד כמתנדב אביה של קידו

 במישמר־ מתנדב כל היו.מחייבים אם
לא במישטרה, נישקו את להפקיד האזרחי

 שוב, להוציאו ולמחרת תפקידו, סיום חר
כאלה. מזעזעים מיקרים קורים היו לא

נתניה פוסקי, משה

פירקי־תחילים פלי תחנה
היש ברדיו תחנת־פופ עוד !טוב מזל
 מהצלילים שחסרים כאילו עלינו. לא ראלי,

 חשבתי ואני הבינוניים. בגלים האלה ה...
 לפתוח עומדים סוף־סוף, שהנה, לתומי לי

 שבה — לתרופה אחת תחנה בארץ־הקודש
נבי דיברי תהילים, פירקי אך־יורק ישמיעו

 ששוב מסתבר ישראל. חוכמת ושאר אים
לאשליות. מקום אין טעיתי.

היפא על הרצאה ברדיו שמעתי מזמן לא
 — ״עובדי-אלילים״ של עם שהם נים,

 בעולם, מוסרי הכי העם הם ובכל־זאת
ואינם הדיברות עשרת להם שאין למרות

 אנו לעומתם, עורלותיהם. את חותכים
 באל מאמינים ד״אור־לגויים״, ״עם־נבחר״

 את ועושים — לעצמנו מקצצים יחידי,
 העצם ועד תורה מתן מאז ה׳ בעיני הרע
הגורל. צחוק הזה! היום של

 בבית־ לבחינות רק לנו משמש התנ״ך
הספ מדפי ולקישוט לחידוני־תנ״ך הספר,

!חי ישראל עט יחי בסלון. רים
קדוש״: ״גוי להיות לי נמאס אגב,

 וישיבנה שלי העורלה את ימצא מישהו אם
להח בחפצוני !הברכה עליו תבוא — לי

פלסטי. ניתוח בעזרת ליושנה, עטרה זיר
חולון גיהנומי, נדה

החוקית של יתרונותיה
 (העולם בגיבעת־רם״ ״פילגש בכתבה

 מתנות קניית שכביכול, נקבע )2025 הזה
 היתרונות אחד את לה מקנה לפילגש

 החוקית. האשד. על לה שיש הבודדים
שטות. זוהי

 כל את מקבלת אני חוקית אשה בתור
 מה איך, — מתנות לי וקונה המשכורת

 פילגש־לשעבר בתור רוצה. שאני וכמה
 מה להיות לא כדי מתנות, לקבל סירבתי

במחיר.״ ״תלוי אמר: ששקספיר
תל־אביב כ.ג.,

הטפדרים הצחרוניס
 נמצאים הארץ זו של שהחבר׳ה היות

לע מייד אותם החזירו (אנא, ב״חופשה״
 אם — להם יתייבש שהראש לפני בודה,
 ;מבחוץ אובייקטיבית דיעה רוצים אתם
 שנים, 18 הזה העולם את קורא כבר אני

ל ברצוני בחוץ־לארץ), שנים 15 מתוכן
!אותם החזירו אנא, : בקש

 הצהרונים ממלאים לאחרונה מקום, מכל
 הארץ זו אנשי של מקומם את ישראל של

 ששום דברים ומפרסמים רבה, בנאמנות
בהם. מתבייש היה לא בידור מדור

 הוואי הונולולו, לנגר, דויד
 — מזזופשתס חזרו הארץ״ ״זו אנשי •
).17—16 עמודים ראה

צח״ל במחנות ברכוש הפלה
ב הבחנתי במילואים, שירותי במיסגרת

 :בסיני צה״ל במחנות שכיחה תופעה
הנאים. ובמישרדים בביתני-המגורים חבלה

 דלתות שבורים, בחלונות מתבטא הדבר
ו נשברו המקוריים שמנעוליהן פרוצות
 מער* פרימיטיביים, במנעולי־תלייה הוחלפו

ו מהקירות שנקרעו מצויינות כות־חשמל
 ולעיתים מכוערת בצורה הורכבו, תחתיהן

אחרות. מערכות חובבנית,
:עצמי את לשאול שלא יכולתי לא

 לירות, מיליוני השווה לרכוש היחס זה אם
 תיקווה הנני י במחסני־החירום המצב מה

שוב. נופתע שלא
 תל־אביב ארבי, נד

המיה למלכת־ פראוו
 שניתן הכיסוי את לטובה לציין ברצוני

 בחירת נישפי בסידרת הראשון לנשף
 הזה (העולם באילת שנערך מלכת־המים,

2027.(
 עוקב אני שנים י) יותר (ואולי 15 מזה

 הזה, העולם של המיבצע אחר בהתמדה
 עם משתפרת שהרמה לציין אני ומוכרח
כוונתי. היופי, רמת השנים.

רמת־נן גילבוע, קופי
צודקת לעולם טעותי

 ש־ לאחר חאניה. של מעצר
 יסעור,'בן אברהם י״קברניט

 בצו עיין .אביב, מתל ,9|
 על הצו הודבק המרופט, בית

האניה. של המרכזי התורן

 28.6.76 ״מעריב״,
חיפה רוזנפלד, זרי

 1.7.76 אחרונות״, ״ידיעות
נתניה שכיב, יצחק

בתחרות המועמדות
 המים מלקת
ונשנים מגיעות

ת של באוטובוסי□ חגו

״טיולי
״ ל י ל ג ה


