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הגו נקייה. חברה שאנחנו משום מיניים.

נה.
מלוכלכות. הן הזונות רק
 את מקשרות שהן בכך אשמות גם הן
 לא. ואנחנו אותו. ממסחרות לכסף. המין

 מכוניתנו בכספנו, משתמשים איננו אנחנו
 להשפיע העיסקית והצלחתנו המפוארת

 ואף למיטה. איתנו להיכנס אשה שום על
 למיטתו נכנסת אינה לעולם מבינינו אשד,

 הללו, המעלות כל את לו שיש גבר של
 כך. על־ידי ואותם אותו להשיג בתקווה

 בכספים מעולם ראה לא מאיתיו ואיש
 נימוק בת־זוגו עם משותף לבילוי שהוציא
 כמובן. במיטה, הערב את לסיים מספיק

תא שטרם מעולם ציפתה לא בת־הזוג וגם
 פרו־ בכמויות כספים עליה יוצאו ״הן״ מר

פורציוניות.
 אינן הזונות אך סוטה. — פירושו זונה
 רק סוטות הן למעשה. מהנורמות סוטות

 כי לכלליו. מודעות אינן כי המשחק מן
 אותן שילמד מי היה לא גדלו בו במקום

 הכללים. את
צביעות. — המשחק ושם

תל־אביב בן־עמר, הדי

הח״כימ ■הכנסות
 כתבותיכם אחרי עוקב הנני שבועות זה

 זה למי להבין ואין הח״כים הכנסות על
 הכנסותיהם? סביב הרעש כל ולשם נחוץ
 זכאים אינם נבהרי־העם שהם מפני האם

 מ- יותר גרועים הם האם ? נוספת להכנסה
 להם במשרדי־הממשלה, שונים מנכ״לים
 שונות להתקשרויות והאפשרויות הסיכויים
 שהם מפני ..רק למה, ? ובעקיפין במישרין

? ואידאולוגיים פוליטיים יריבים
 הייתם אם גישתכם להיות יכולה מובנת

ש הח״כים מבין אלה את וחושפים באים
 מם, הלאמת כגון ;ביושר שלא לרכוש הגיעו

 באלה, וכיוצא מעמדם ניצול מעשי־מירמה,
 הנורמות במסגרת פועל האיש עוד כל אך

 הנורמות בדרך לרכוש הגיע או החברתיות
? בכך פשעו מה הרי בארץ המקובלות
 חייקה הגברת של בשינייה הטיפול במקום

 מה הקורא את מענין לא שכלל גרוסמן
 על תכתבו ומשקלה, למשקה היא עושה
ו מופלג לרכוש שהגיעו מנכ״לים אותם

 מארץ הביאום לא והם כאלה יש בוודאי
 הושג לא ובוודאי ארצה, עליתם עם גלותם

 קיבלו אם גם והאישה הבעל עבודת ידי על
מגרמניה. פיצויים הטוב במקרה

צפת ד., יצחק

כאולה פעמי
 כדי עיתונכם, את דווקא לנצל ברצוני

 גאולה לח״כ ואהדתי הערכתי את להביע
שאיר הכנסת, בישיבת הופעתה על כהן
 סולקה ושממנה קארטר הנשיא את חה

 אף עם מסכים אינני היושב־ראש. על־ידי
 כהן, גאולה וצועקת שאומרת אחת מילה

למען באריקדות על לעלות מוכן אני אך
ייטיאה

 אם אפילו צעקותיה, את להשמיע זכותה
ה והנימוסים הטכס בכללי פוגע הדבר

 של דוגמא נתנה כהן גאולה פרלמנטרים.
 בניגוד בעקרונות, המאמינה פוליטיקאית

 שצביעותם אחרים חברי-כנסת להרבה
 עדיפים שלהם האישיות וטובות־ההנאה

 גאולה שיש טוב עקרונות. על אצלהם
בכנסת. כזאת אחת כהן

רי פתח־וזקווה יין,5 או

;בסכגה תל־אביב
 מכוח עובדים תל־אביב של כבאי־אש

עבו היא כבאי של עבודתו ריתוק. צווי
 חושבת באמת האם ומסוכנת. אחראית דה

 הכבאים, את לחייב שאפשר הממשלה
 כדי חייהם את לסכן ריתוק צווי בעזרת
מש כאשר אחרים, של רכושם את להציל
 החודש את לגמור מספיקה איננה כורתם

בממו לחודש ל״י 6,000 היא (משגורתם
 קיים בתל-אביב אש מכבי בתחנת צע)?
 מתאימים צעירים גדול. עבודה כוח חוסר
וה המסוכן במקצוע לבחור ממהרים אינם
 הוא מוצדק האם כבאי. של משתלם בלתי
 כדי במדינה ביותר הגדולה העיר את לסכן

 הממשלה של מדיניות״השכר את להציל
 פשטה וכה כה בין אשר ההסתדרות, ושל
הדוהרת? האינפלציה מול הרגל את

גרינכים, יונתן
 הפקידים הסתדרות במרכז ״שלי״ נציג

תל־אביב תל־אביב, פועלי ובמועצת

ושעון,הקיץ התרנגולות
 הצלחנו בלילה, בלולים אורות בהדלקת

 לילה על התרנגולות, את ולשכנע לרמות
בהיר. יום שהוא

 שעתיים, בהפרש קיץ שעון בהצעת
(שדו שלנו כנסת וחברי המנהיגים רוצים
 לשכנע ולמדינה) לעם ובנפש בלב אגים

 לשכנע שהצלחנו הדבר באותו העם את
התרנגולות. את ולרמות
 לא והעם תרנגולות, אינם אנשים אבל

ה בגלל להפך, אלא ביצים, יותר יטיל
 שקמו שאלה כיוון !שינה וחוסר עייפות

להת רק (ולא בארבע להתפלל עכשיו עד
 אחרי בשתיים לקום נאלצים יהיו פלל)
!חצות !

בני-ברק שיגק, שמשון

קורקטיים יחסים
 ״ניקמת בכתבה מעוות דיווח הנידון:
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 הולר, מייק על לממונה אמרתי לא (א)
ששי הזה, הבוקר הרדיו מאגאזין עורך
ל המיכתב את שלחתי שלא בזה קרתי

 כן אחרים. ולעיתחנים אחרונות ידיעות
מסי פורסם לא והוא המיכתב את שלחתי

עיתונאית. אתיקה של בות
 המיב- בתוך נטען שלא וודאי ודאי (ב)

 המתלוננת את הסית הולר שמייק תב,
 מתפקידו שחרג וכן התלונה את להגיש

 במיכתב בכתבה. שפורסם כפי כעיתונאי,
 הגשת אופן על העובדתיים הפרטים נמסרו

 למקום המתלוננת האשד, הפניית התלונה,
ה והשתלשלות התלונה הגשת המתאים,
הכתבה. לפירסום הנוגעת עניינים

 מייד העניין את לבדוק שהבטחתי למרות
 אצל לברר יהיה כשניתן בבוקר, למחרת

 הוגשה אם הירקון מרחב של היומנאי
 היא פורסמה. הכתבה הוגשה, וכיצד תלונה
 ומשגב־ ובציבור, בעיתונים הדים עוררה

 נעברה שלא התברר לגופה התלונה דקה
כלשהי. עבירה

 יחסי שאגב, הולר, למייק כך על הערתי
 סירב הוא אולם בהחלט, קורקטיים עימו

 בבדיקתי שהעליתי העובדות את לפרסם
 המיכתב. את שלחתי לכן לו, ושנמסרו
 טאק- ומבחינה שייתכן לי, התברר בדיעבד

 המיכתב את לשלוח צריך הייתי לא טית
 האתיקה לוועדת אלא העיתונים למערכות

נשלח. כבר המיכתב אך העיתונאית.
 טלי של שמעצרה הטענה העניין, ולעצם

 רקע על באביה להתנקם במטרה בא הולר
 אין פרח, עורבא הוא משמיצות כתבות

 מאז — והראיה במציאות. אחיזה כל לו
 יחסים איתנו לקיים הולר ממשיך היום ועד

אינפור כל מקבל והוא וקבועים, תקינים
 פלילי כתב כל כמו מבקש, שהוא מציה
אחר.

ברומט, אברהם
ך וזל־אביב מישטרת דובר מקום ממלא

מעוגבות כבובות הזהרו
 מודעת, הארץ בעתוני לגלות שמחתי
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