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אוחי' ״סלון צוואזים בנין מול 86 הרצל רמת-גן

מכתבים
 )6 מעמוד (המשך

 והמריצני הפתיעני הכתבת של
 את קבלו אלה. שירות לכתוב
תודתי.

תל-אביב פרלמן, יפה

ר ך3 ס א

ט בי ר ה ש כ דו מ ה
 גם מחזיק ראש״הממשלה

 כדוגמת הביטחון, בתיק
 ילן האם בן״גוריון. דויד

י המלך דויד בעיקבות גם
מנ מר היקר, כשראש־ממשלתנו

 עצמו על נטל שליט״א, בגין חם
 אחרי שר־הביטחון, תפקיד את

 דימה הוא וייצמן, עזר של פרישתו
 גם שהיה בן־גוריון, לדויד עצמו

שר־הביטחון. וגם ראש־ממשלה
 לעת זזאלה, הדברים אחר ויהיה

 מישכבו מעל מנחם רקם ערב,
 ראש־הממשלה, בית גג על ויתהלך

 וה־ הגג, מעל רוחצת אשה וירא
 ויחשוב מאוד. מראה טובת! אשה
 (הקרויים מלאכים לשלוח בגין

ל לדרוש ״גורילות״), מה משום
 ויחשוב מאוד. טובת־מראה אשת
 במחלתו נזכר לפתע המלך. דויד

 מנהמת ויקרא רופאיו ובמיצוות
 לי ואוי מייצרי לי ״אוי :ליבו

מיוצרי.״
 ומג* מורנו אדוננו, איבד כך
המלוכה. שרביט את היגנו

רמת־גן לוי, שבתאי
• • •

ד, מי ד ה מו ת א
 לראש־חממשלה פנסיה

ולשר־הביטחון.
 הישראלית הפנסיה את יקבל מי

 העבודה כמות על ביותר הגדולה
 (הפנסיות שעשה? ביותר הקטנה

ה על־פי מחושבות המשולמות
 הפו־ כמובן׳ האחרונה.) משכורת
 בשתי העוסק שלנו, היקר ליקיטאי
 בעת־ובעונה־אחת. מלאות מישרות

 ארבע רק ממנו דורשת השניה
בבו 12 עד 10(מ־ בשבוע שעות

 על אחרי־הצהריים, 6—4 ובין קר
 במישרד־ הרמטכ״ל, עם כוס־תה,

הביטחון).
 תמיד אותו יזכה זה ספק, אין

 למען — ביותר הגדולה בפנסיה
אתמול. של ישראל

תל-אביב שריק, יוסף

א תף...״ ודינו• ״ל שו
 של בביתו הישיבה על

לשב־ שנועדה צדוק, חיים
 ח״כ עם להתמודד נעו

 הנהגת על פרס שימעון
תשקיף, (דף המיפלגת
).2253 הזה״ ״העולם

ה כאחד שמי מופיע בידיעה
 לציין, עלי בפגישה. משתתפים

 לפגישה' שותף הייתי לא שמעולם
 מבין ואיני בעיתונכם המוזכרת

זו, ידיעה של מקורה מה
נרנזקין, אריק

נהלל המושבים, תנועת נזזכ״ל

• • •
א ר ־ צי ם ורע ח ל ש

 אל כותב כנען הקורא
שניאור־ האדמו״ר הרב
 ומבקש מלובאביץ׳ סון

 גובי של חייהם על לחוס
בישראל. המיסים

 — משמש ממעש, העני הנני,
לפ מפעם — העיתים צוק מפאת

יש בני מיקירינו כגובה־מס עם
 ירושלים בק״ק החרדים ראל

 ימים, כמה לפני והנה, תובב״א.
 העיר של בעיבורה מהלך הנני

לעי אוי שמיים! שומו — ולפתע
ה כרוזים — רואות! שכף ניים

ומיש־ דין בלא ״להרוג קוראים

 במדינת־ המס גובי כל את סט
 וקיר. קיר כל על תלויים ישראל״

היינו? הכעמורה ונחרדתי.
והרי גדול׳ מורא עלי נפל 'מייד

 אל באיגרת מייד בזה פונה ני
 לביטול יעשה למען הרב, כבוד

שעבוד אני, מודה הרעה. הגזירה
חי — (קרי הערלים עם ביחד תי

 וכן הקודש, כחילול כמוה לוניים)
 מאנשים מס שגזילת אני מודה

 המדינה לקופת והעברתו דתיים
השו וכל ר״ל, נבלה, מעשה הוא
 בקשתי לבן אוזניו. תצילנה מע

 משהו עשה אנא, בפניך, שטוחה
בנפ כי הגזירה, רוע העבר למען
 לא וחלילה, חס ואם, הוא. שנו

או בשלמות, העניין לדחות תוכל
 כדי עד בעונשנו להקל תוכל לי
 דין עם (רצוי מאסר שנות 20

 יהיה כן אמן כן). לפני ומישפט
 לשלל. נפשנו אז לנו והיתה רצון,
 על חצי־רא עדיף שנאמר: כמו
גואל. לציון ובא שלם. רע

 בד־ משמע), (תרתי רב בכבוד
— וברחימו חילו

פנען, משה האברך
רמת־השדון

ה683ה אורות
 ״כוכבים הכתבה בעיקבות

הזה״ (״העולם ארבע״ בני
2253.(

הת הילדים פסטיבל על בכתבה
 בעלת ילדה של תמונה פרסמה
 עופר. בלימור שתוארה קוקיות,

ה בגלל כנראה טעות. — ובכן
האמי עופר ללימור גם קוקיות.

שתראו כפי — קוקיות יש תית

עופר לימור
הפסטיבל אל הבחינות מן

ה לימור אגב, המצורפת. בתמונה
עתי והיא בבחינות עמדה אמיתית

בפסטיבל. להשתתף דה
ת ר פ ש  תל־אביב עופר, מי

תצלום. ראה — עופר לימור •
• • •

ם א נלרוחנים ה

ת ? א ת31ה י ו
 ״אתה במדור הידיעה על

הזה״ (״העולם והשקל״
לביב, יגאל מאת ),2251
מרוק ״אין כי נאמר שבה
 ו- איל״ן קופות נים

מיח״א.״
 רצה המטבעות, החלפת לרגל

ו קטנות ממעות להיפטר הקהל
 לאחרונה הקופות. את בהן מילא
 איסוף־קופות מיבצע מיח״א ערכה

תלמי בעזרת מאוד, רחב בהיקף
 ומתנדבות לנוער מנוער דים

לע יכולים איננו לצערנו מיח״א.
 מבקשים הננו כן על בעומס, מוד
קו שברשותם בעלי־העסקים מכל
ה כאשר שיודיעונו מיח״א, פות

 בסבלנות, התאזרו מלאה. קופה
 להגיע המאמצים כל עושים אנו

אליכם.
לובורינסקי, א.

תל־אביב נזידז״א, נזזכ״ל

2256 הזה העולם8


