
ספרי יעקב שד לתמרורים״ ״הצעות
יוזמה תפסו החיילים

מכתבים
)4 מעמוד (המשך

 אשר של בדירתו והביוב האסלה את סתמו
 גמורה בסתירה עומדת זאת עדות ידלין.

 מצא לא כאילו אבנרי, שפירסם לידיעה
 בבית־השי־ מיסמכיס כל ראה ולא סימון
סי מסר במישטרה, העדות מילבד מוש.

 העולם לכתב גם עיניו שראו מה על מון
 כפי מגיןסתו, בו חזר אומנס אם הזה.

הזה, העולם ולכתב למישטרה שמטרה
 לא אך זאת, לפרסם אבנרי של זכותו

קודם. סימון שמסר העדויות מן להתעלם

העלים הציירים נציג
 לדיברי חשיבות ומייחס מגיב הייתי לא

 השם את לעצמו שאימץ הנלעג הקשקשן
לביא. רפי ״צייר׳/

 מילים שתי אבל
 האומלל מהראיון

עו׳מר דן עם שלו
)2043 הזה (העולם
והם: אותי, קוממו

רו לא בכלל ״אני
 יהודי עצמי את אה

 •של המקובל במובן
 חבל מה המושג.״

ניס־ השואה שבזמן
 האמנים ממיטב פו

 ושפישפש היהודים,
לח כדי נשאר זה
 ומה כבודם. את לל

ש וחבל, מעליב
מוכר אתם דווקא

 ל- כדי לציירים כזה נציג למצוא חים
פיתרונים. לאל ראיינו.

תל-אביב צייר, ברנשטיין, משה
מקופח לא-יורד

 )2043( הזה העולם גיליון אלי הגיע
הכו תחת ״במדינה״, במדור פורסם, שבו
 מיליוני מוציא צה״ל כי ״הסברה״, תרת

הישרא היורדים לכל לשגר כדי לירות,
שבו על מינויי־חינם בארצות־הברית לים
הק על לשמור במטרה במחנה, צה״ל עון
 קיבלו כבר שחלקם היורדים, בין שר

 יורד, אינני אומנם אמריקאית. אזרחות
 בארצות- ארוכה תקופה שוהה אני אבל

 שום שלחו לא אלי משום־מה הברית.
? מקופח אני מדוע במחנה. גיליון

 ארה״ב ניו־יורק, וקסמן, יואד
 בירור מקופח. אינו וקסמן הקורא •
מדו כי העלה, צה״ל שילטונות עם נוסף

 במחנה גיליונות בארבע בסך־הכל בר
 לארצות־ נשלח מהם אחד שכל לשנה,
 כשמחיר עותקים, בעשרת־אלפים הברית

העי ל״י. שתי הוא לצה״ל גיליון כל
 לארצות־הברית מישראל מגיעים תונים

 עולה שאינה בהטסה אלא בדואר, לא
 יותר קצת הוא המיבצע כל מחיר כסף.

 כפי ״מיליונים״, ולא ל״י אלף מ־ססו
בכתבה. בטעות שנכתב

שר־העלייה — רביגוביץ'
 איים ממפ״ם, פלד, נתן הקליטה, שר

 את להפעיל יכול אינו כי שעבר בשבוע
 יודע שאינו זמן כל בעליה ולטפל מישרדו

 ייעול מטעמי מישרדו. בגורל יעלה מה
 את לבטל ועדת־חורב, כמו מציע, אני

למישרד-האוצר אותו לצרף יש המישרד.

 המתאים האיש הוא רבינוביץ׳. יהושע של
 אין האמת, למען בעלייה. לטפל ביותר
 ועלייה. להעלאה ממנו יותר גדול מומחה

הב המיצרכים מחירי עליית וההוכחה:
המ בטיפולו ללא-הרף, הנמשכת סיסיים

 כשר רבינוביץ׳ את מנו אנא, והנאמן. סור
במחירים. — העלייה

חיפה נחמיאס, משה

תל־חי קרן על האמת
 אצלנו, שנוצרה ציד־המכשפוית באווירת

 גינזחים. עצמם את הליכוד אנשי מרגישים
 אין המערך. הוא העיקרי הנפגע שכן
 יחסי אולם כלל, המערך מתומכי אני

 לכן ממש. לסלידה מגיע הליכוד לאנשי
ערי לאחר תל־חי. קרן בנושא התעניינתי

 לפרטים הגעתי בנושא, פרטית חקירה כת
:הבאים

נמ תל־חי קרן של העיקריים המישרדים
 חרות את גם ומשמשים בניו־יורק, צאים

כס המגייסים המיפלגה, עסקני והליכוד.
 מקבלים מפלגתם, עבור ארה״ב מיהודי פים
 מאד. שטנות המחאות מישרדים אותם דרך

לכי המחאות מגיעות סכום אותו מתוך
חשבו דרך עסקנים, של הפרטיים סיהם

 ורק שווייציים, בבנקים הסודיים נותיהם
 המים- לפעילות מועברים קטנים סכומים

 העיקריים הגורמים אחד זהו בארץ. לגה
 חייבת זאת ואת הקרן, של לחובותיה
לחקור. המישטרה

 תל־אביב ההן, רות

המקוריים התמרורים
 תמרורי־דר- גיליתי בצפון ביקורי בעת

 צה״ל חיילי והציבו שהגו חדשים כים
שחיי סבור אני בצפון. הבסיסים אחד ליד
 תמרורים ויצרו יוזמה שתפסו אלה, לים
 לכל ראויים תמונה), (ראה מקוריים כה

המחמאות.
שריה ספרי, יעקב

בצנרת מקום
 אשר מר כי לדעת שנוכחתי אחרי

 קופת־חולים של מיסמכים הניח ידלין
 את שסתם דבר ידידתו, של בחדר־הנוחיות
 פרופסור שברחוב בדירתה צינורות־הביוב

 ההצעה את להציע לי הרשו אנא שור,
 האנדרטה את להפוך לא מדוע ' :הבאה

מש שאינה־ בכיכר־מליכי־ישראל, הניצבת
 ל־ אסתטית, או שימושית מטרד. כל רתת

 קטנה הסבה ענק? ציבורי בית־שימוש
 ראשי ממשלתנו, פקידי עבור תיצור זו

 מנהלי ואזרחיות, צבאיות משלחות־קניות
 אחרות, ציבוריות ודמויות ציבוריות קרנות
 הם שאין מיסמכים להשמדת נאות מקום

 מסיבות במישרדיהם, עוד לשמור רוצים
להם. רק הידועות

 :אחת במכה זבובים שני לצוד נוכל כך
 לארח להמשיו יוכלו ופילגשים ידידות

 את יסתמי שהם חשש ללא פקידינו את
 בכיכר־ ולאנדרטה שלהן. בתי־השימוש
שימוש. סוף־סוף יימצא מלכי־ישראל

מל-אביב שריק, יוסף

 ידלין, של בביתו השרברב פרשת אחרי
 את מנצל ידלין, אשר במקום אני, הייתי

 חיבור לשם בתא־המעצר הכפויה שהותי
בצנרת.״ ״מקום בשם: ספר

אשדוד ארמונד, יהושע

התי בבית־הספר ט׳ כיתה תלמידה אני
 בלדה בזה מצרפת אני בחולון. החדש כון
 של בלדה על המבוססת ידלין, אשר על

 שאותה הרב, בת טשרניחובסקי, שאול
 בסיפרות. עתה לומדים אנו

 / ארצנו בישראל הממשלה ״התהללה
ל יפות, ,הוי / :כסופות־העין במקהלות
שיכורים / !׳הבז נחלקה מעטפות

 מכסף שיכורים / לעד גזלה ממשובות
 / בבז. בשלל, וזכנה ,בואנה / ומשוחד,

 הריעו והפקר!׳ מימשל חיי הוי, הוי
 רכה, מתכת / הבז: בחלקם המיניסטרים

 בכסף ומנורות־השבת / ונוצצת, כסופה
 / לרוב רכות מתנוצצות ופנינים / הטוב,

 היה לא / והבדלה. קידוש של וכוסות
 זה הוי הוי, / הוא אך הבדקו, בסודם,

הזקן. ידלין אשר
חולון כן־שמחץ, רחלי

 ברעם, משה לשר לפנות רוצה אני
 אמרתי תמיד שנה. 43 זה מכיר אני שאותו

 שר־ אתה עכשיו ברעם. משה חבר לך,
 אוי- לך, להגיד מוכרח אני אז העבודה.

 לשאול ברצוני לנו. יש שרים איזה :ואבוי,
 לשולחן להתיישב יכול אתה איך אותך

 בגרון, לך עומד ולא ארוחת־בוקר ולאכול
 מספיק שלפנסיונרים קובע שאתה בזמן
 נשאר לא כזה במצב לחודש. ל״י 723

 כי לפה, להכניס חתיכת־להם אפילו לי
 מים עלינו, מטיל שאתה המיסים איפה

ועירייה? קופת־חולים וחשמל,
 מספיק יש שבמדינת־ישראל אומר אני
 רוצים אתם אז ושוחד, וסחיטות גנבים
 מיני כל עושים אתם גנבים? עוד שיהיו

 מחפשים דבר. לשום דואגים ולא טיולים
 שהפנסיד הגרושים את לסחוב דרכים רק
 חדש. מס סוחבים אתם מזה וגם מקבל נר
הזו? ההפקרות תהיה מתי עד

 ל״י 723מר שחי פנסיונר ■שואל זה ואת
לחודש.

רמת־גן קושי, צבי
 בעיתונות שהתפרסמו הידיעות לאור

 וקופת־ ההסתדריות שאספו התמונות על
 אחרי מיסתורי, באורח ושנעלמו חולים,

 ובבתי־ המוסדות במיסדרונות תלויות שהיו
 > לערוך להסתדרות מציע אני ההבראה,
 קהל למשוך שעשויה תמונות של תערוכה

הרי המיסגרות כל יוצגו בתערוכה רב•■
 במיקרה מתוכן. נעלמו שהתמונות קות

 שנס- התמונה נמצאת מי אצל ידוע שכבר
 המיסגרת בתוך פתק לשים אפשר חבה,

פלוני...״ למר הושאל ״הציור :ולציין
תערוכת־השנה. תהיה זאת

ראשון־לציון דומי, משה

 / אשמים י אין אבל שומעים, יודעים,
 אם / מתייחסים. הציבורי להון זה ככה

 אני, מה / לי? לא למה מותר, לבנצי
 סלולה, הדרך / בור? בפיננסים צור?
 זורמים במיליונים דולרים / מוכן הצ׳ק
 / יער ולא דובים לא הפליה? / מכאן

 הנאמן, והריביתניק / זפרענקים שיכנזים
 מה ? לא ■ולמה / מתימן. תומר הוא הלא
 העולם יהודי חשבון על הלא לנו? חסר
אנו. חיים
 לא אבל חשבנו, הכל על מה? אז

 ואינטליגנטים./ אקדמאים קונקורנטים, על
 ולזה ׳/ נבל על נבל יושב — העולם סוף

קרנבל! — קוראים
יוסף הדר דרזגר, מארק

למוכדדגורל עזרה
 אור ״אין מאמרכם את בעיון קראנו

 הזה (העולם בעירבוביה״ משמשים וחושך
 ה־ של הטיפול מצורת הזדעזענו ).2041

 בישראל, בתי־הדין של ובמיוחד שילטונות,
מול למצוא שניסו וכנים ישרים באנשים

במדינת־היהודים. חדשה דת
 של דומה, מיקרה מכירים שאנו מכיוון

 לעלות ובכוונתו בישוע המאמין יהודי
 מהאיש למנוע רוצים שאנו וכיוון לישראל,

 מיש- של בצרתם להתנסות מוכה־הגורל
 לקבל נשמח האטשינס, ויעל יעקב פחת

 ברצוננו אין הפרשה. על נוספים פרטים
 לקבל מקווים שאבו במידע לאיש להזיק
 מוכה־ לאיש לעזור היא כוונתנו מכם,
ותו־לא. גורל

 ברלין גרינכאום, וגדליה חיה

ידעתי לא הייתי, לא
שהתפרס (״הציידת״) אודותי ברשימה

 כמה יש )2042 הזה (העולם בעיתונכם מה
 לתקנם. מבקשת שאני מדוייקים לא דברים

 שועלים, צדה אני .51 בת אלא ,49 בת איני
ו אוכלת איני אך

 במיטבחי מבשלת
 לא בשרם. את

ב שופטת הייתי
 באשקלון תערוכה

 אומנם .1975 בשנת
 של קורס סיימתי
כל גידול מרכזי

 ושיפום־כל־ בים
 שפ- לא אך בים,
באו כמו־כן, טתי.

 הייתי לא -שנה תה
 לפיקניק מוזמנת

הכל תערוכת של
ש למרות בים,

 ועד חברת הייתי
ה הרגע עד החוג.
פיקניק. שיהיה ידעתי לא אפילו אחרון

תווז-גן יעקובוכיץ/ טרי

החאן של ״האידיוט"
 לחאן חברתי עם ניגשתי שישי ביום

 חייל אני האידיוט. להצגת הירושלמי
 אחת לירושלים ומזדמן בדרום, המשרת

 מאוחר, הגעתי שבועות. שישה או לשלושה
 המדים. את להוריד הספקתי לא וגם

 יכול שאיני לי הסתבר ושם לחאן, רצנו
 מנוי. אינני כי ? למה ההצגה. את לראות

 כרטיס־מנוי לקנות עלי היה להיכנס כדי
 כרטיס-הכניסה ל״י 15 פלוס ל״י 30 בסך

אחד. לאדם וזה —
 קופץ הייתי ירושלים, אזרח הייתי אילו

 בקושי שמזדמן כחייל, אך המציאה. על
שתהיה לי מובטח לא אז וגם לעיר,

)10 בעמוד (המשך

ההסתדרות מרכישות התמונות תערוכת
שנשאר מה זה
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2045 הזה העולם6




