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 משפחה, שם

עיר___פרטי שם
דלזיהוי. חשדת מס

הכרחית חתימה

מכתבים
אישיים יחסים

 היחסים בסוד היטב המצוי מזרחי, :אלי
 קארטר, לבין בגין בין שנרקמו האישיים

שו היה צותית, אילו הלבן. לבית מחייג
 הבאה: השיחה את מע

 רחי? שלום מה ג׳ימי. שלום בגין:
 מרגישים כולם מנחם, תודה קארטר:

 ? הצעיר הנכד כיתה באיזו ז אצלך איך טוב.
לי מזכיר וזה לגן־חזבה. עולה בגין:

 טילים לנו לספק המוסרית חובתך את
מתפצלים. חץ ראשי בעלי

 הכל. תקבל מנחם. צודק, אתה קארטר:
עליזה? שלום מה

ל שואלת היא ג׳ימי. מציויין, בגין:
תש מתי שאלה גם היא :אתמול שלומך.

 .17אפ־ מטוסי לנו לח
 השם. ירצה אם שבוע, בעוד קארטר:

ושאל לשלומך, התפללתי היום :בגין
 אמריקאי וטו נקבל מתי אלוהים את תי

לאש״ף. בקשר
 לי שאמר כמו שבועיים. בעוד :קארטר

 הבוקר. אלוהים
 ממני. ד״ש לו מסור בגין:

עם בעיות עושים הם אגב, קארטר:
ו הקואליציה

 הולך הכל ג׳ימי, בסדר זה לא. בגין:
בילי? אחיו איך כמתוכנן.

 ושותה היזם כל מקטר ככה, קארטר:
לוי? דויד איך מכבי. בירה

 כבר ואם היום. כל וקולט קולט בגין:
החד הטילים את נקלוט מתי אז דיברנו,

 ? ק״מ 2000 של הטווח בעלי אלה ? שים
 השם. ירצה אם החגים, אחרי קארטר:

לשו נהניתי ג׳ימיק. תודה, טוב. בגין:
לפעמים. קפוץ איתך. חח

ב תלוי מנחמקה. אשתדל, קארטר:
קונגרס.
 לאיימי. :אהבתי את מטור קיי. או. :בגין

 אתמול המליצה איימי אמסור. :קארטר
 הנחמד. מנחם לדוד הנשק כל את לתת

בהצעתה. אתחשב
הכל, אחרי תתחשב. תתחשב, :בגין

אישיים. קשרים כמו אין
תל-אביב דככרויט, אריה

• • •
המאפיה? איפה
 גם מאורגן. פשע בארץ היה ילא פעם

 חשבונות חיסול שלא יובטח מאפיה לא
 ;והיה המערד, כאן שלט פעם ופרוטקשן.

 ושר. מישרד־מישטרה גם
ול־ להרגיע ידע הוא הכל. ידע והשר

 פית־ השילטון. התחלף .אחד יזם והנה,
מה שר ולא מישרד־מישטרה היה לא אום

 ואמרו מאורגן. פשע היה אבל — מערך
ו בעיתונים כתבו בכנסת, בגלוי זה את

 כמו לא מאפיה. בישראל שיש ברור היה
 צריך ׳שלא כזו אבל :אומנם, באמריקה,
כלל. בה להתבייש

שה זה אם ■להחליט כבר יודע לא ואני
 כאן שאין הזמן, כל לי אמר ההוא שר

מהמאפיה. חלק ׳בעצם אינו — מאפיה
תל־אביב עופר, ק.

לפיתת אשת
אשה. אני
חול אסוציאציות אילו יודעת לא אני
 העובדות אבל בדמיונכם, מעורר זה ניות

ההלי את להאט נעלי־עקב לא זכות־קיום. י לו נותנת ואני גוף, לי יש כלהלן: יזן
 פני לתוך שדי את לדחוף חזיה לא כה,
 מה את לכסות צבע לא ושב, עובר כל

הטבע. שעשה־אדלא-עשה
 יודעת אני מוח. גם לי יש זאת, עם יחד

 אבל נשים, אצל מקובל לא־כל־כך שזה
 מוטאציה. איזושהי היתד, כנראה, אצלי,
הר בדברים מתעניינת אפילו אני והנה,

 טבעת־הני־ או הקוסמטיקה מתחום חוקים
 העולם את קוראת אני — למשל שואין.

 ובמה בארץ שקורה במה עניין מתוך הזה,
שיקרה. רוצה שהייתי

עצ לא-ידוע) מרכיב שבי(עוד הרוח גם
 ל- עצמה את תשפיל ולא וגאה, מאית

 ״הו־כמה־אתה־חכם־וחזק־ואני־כל־ מישחקי
כך-חלשה-קחני-בזרועותיך.״

 על מחאה בעצם, הוא, הזה הווידוי וכל
 שאפשר מה לפי כי לאשה. הזה העולם יחס

 בעוד יחידי-במינו, יצור אני בו, למצוא
 הוא וגם בלבד, גוף הן הנשים שאר כל

הגבר. של צרכיו לסיפוק ומסולף, מעוות
 ייתכן איך אבל לשינוי. מטיפים אתם
כת מניח בעצמו אבנרי אורי אם שינוי,

 רק ובכך ״מלכות־היופי״, ראשי על רים
 מזוג־ יזתר האשד, אין שאכן מחדש מאשר
? טוסיק פלוס שדיים
שוו מין איזה ? לשוויון ההטפה עם ומה

בפו גדוש שלם עיתון כאשר זה הוא יון
 ורק לגברים, מוקדש וכר כלכלה ליטיקה,

 לא־רלוונ־ מנדשאים המורכב אחד עמוד
לנ מוקדש וכר בישול יופי, כגון טיים,
לא העיתון בחלק המעיין למין ואוי שים•

 כותרת גם ובקרוב לגברים״, ״לא לו.
לנשים״. ״לא לעיתון: חדשה
 יכול עמים בין שוויון הדרך! זו לא

 המינים בין שוויון יש אם רק להתקיים
 קבוצות־אוכלוסיה כל יבין (או עם כל בתוך
 שוויון, של ׳הנעלות, מטרותיכם שהן).

 אם לעולם תתגשמנה לא והבנה, צדק
 של מסויים חלק דיכוי לעודד תמשיכו

האוכלוסיה.
 ריגשותיהן את מבטאת שאני מקווה אני

 להב־ וזכאיות הדורשות, רבות נשים של
 היותן בזכות ׳ולא עצמן, בזכות בעצמן רה

 הגיע לגבר. ועוזרת־בית מיני אובייקט
 יחסו את מחדש יבחן הזה שהעולם הזמן

 לקרוא יכול הוא אכן אם וישאל ■לאישה,
 לא ואם מתקדם״, ״עיתון בכנות לעצמו

 לשיחרור המאבק את לאמץ הזמן הגיע
עיתונכם. בתוך וכאן, עכשיו, הא־שה,

לפידות תמר
אנגליה יורק,

 ועל הפשע על הכל ידע הוא בשקט. דבר
השאיל לכל תשובות לו דרו המישטרה,

 היה לא שאין, ידע גם הוא אבל תות•
 נכון, בישראל. מאורגן פשע ״היה, ולא
 קיים אומרים, יש ׳שבאמריקה, הסכים הוא

זה. על סרטים גם יש מאורגן. פשע
 שם אחרת. זה רחוק, זה אמריקה :אבל

 ולכן ישראל, זה פה אחרים. תנאים יש
 מאורגן, פשע יש פה שגם שאומר מי

 למיש- ומפריע בציבור בהלה זורע סתם
ה — האמיתיים בפושעים להילחם טרה

 חסים לא בערים, פצצות ■ששמים מחבלים,
יורים. מכים, אונסים, אזרחים, על

צלות3הת
 במדור ביעקב שביט דרך ברשימה י•
 בצד )2078 הזה (העולם נייר של נמר

ה ביכולת המעוגנות סיפחותייות הערכיות
 נכללו המדור, בעל של וההבחנה שיפוט

 למגמות המתייחסות חסרות־׳שחר קביעות
 נושא של כביכול פוליטיות לכוונות או

 הזה העולם מערכת שביט. יעקב הרשימה,
 דברים ■שיל הפוגע פירסומם על מתנצלת

אלה.
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