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מכתבים
השנה איש

 השנה המציע הראשון ?היות ?י המותר
 הוה? העולם של השנה״ ״איש לתואר מועמד

ן י א . .  בו־ לעמום מניע שהתואר ספה .
 ויושר־ נקיון־הכפיים את המסמל נוריון,

 הציבוריים בחיים כיום השוררים המידות
מדינת־ישראל. של

טבריה חביב, אליעזר
 קוראי שאר גם חביב. ראשון ראשון
 נוועוזדיהם את להציע מוזמנים הזה העולם
המ את לדעתם המסמל איש־חשנה, לתואר
 כחשוב להם הנראה הרע או הטוב אורע

 העולם, איש של לתואריס וכן בתשי״ז, ביותר
 המדע, האמנות, המשפט, הכנסת, המדיניות,

 הצעיר האיש הספרות, התיאטרון, הספורט,
ב כוכב־השנה בתוספת השניה, של והאשה
קולנוע.

רפי של אמא
 לגמאל העורר מכתב את עתה זה קראתי

 הל־ לב. מקרב לכם מודה אני אל־נאצר. עבד
 תורה. לכם אכיר ולעולם ותצליחו, ואי

הטוב. רצונכם על אלוהים לכם יגמול
ירושלים רפי, של אמו רוזנצודייג, אסתר

השער

בסו ימצאו סטטיסטיקה חובבי
ב לחישוביהם. מענג כר לורן פיה
האי כוכבת־הבד הספיקה 22 גיל

איטל סרטים 27ב־ להופיע טלקית
 שכר ולקבל אמריקאיים, ובשני קיים,

 לא סרט. עבור דולאר אלף 200 של
גוב של הסנטימטר 171 לכך גרמו
 אלא משקלה, של הקילו 80 או הה,

סנטי 94 האחרות: מידותיה בעיקר
 היקף ס״מ 60,9 חזה, היקף מטר

ירכיים. היקף ס״מ 94ו־ מתניים
 הגיעו בעולם הסרטים יצרני כי

ומו יפה נערה בלי שסרט למסקנה
 קופה. בלי לבית־קולנוע משול שכת
ומוש יפה נערה כבר דרושה ואם
 זו על הקופצים רבים הרי כת,

בעולם.״ היפה כ״הנערה המקובלת
 בה ימצאו סוציולוגיה חובבי גם
ב מרודה למשפחה כבת רב. ענין

 בת בהיותה נטשה שאביה נאפולי,
 סיכויים לסופיה היו לא שלוש׳

סרטים. כוכבת להפוך רבים
 במקום כבר זכתה 15 בגיל אולם

כדוג עבדה יופי, בתחרות שני
תפ את שקיבלה עד בשבועון, מנית
 מתחת אפריקה בסרט הראשון קידה

 המפיק עם התקשרה אחר־כך למים.
 לו היה שלא פונטי, קרלו האיטלקי

 ושקיבל אותה, כשראה כלל קר
 והפכה וכמאהבת, כשחקנית אותה
העולם. בכוכבות הזוהרות לאחת

קול סדור (ראה מהשבוע החל
 מעל סופיה כמעט תרד לא נוע)
בסר בעיקר תופיע הישראלי, הבד
 יונייטד חברת על־ידי שהופקו טים

 והתשוקה חגאוה כגון ארטיססס,
ו סינטרה) ופרנק גראנם קרי (עם

 ורוזנו וזין ג׳ון (עם הנעלמים אגדת
בראצ׳י).
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נועז מבצע
פי ר ל .. העב העתונות פרם סגיע נלסיז .

רית.
תל־אביב צ׳רבינסקי, דוד

 פרצופיכם. את עכשיו לראות רוצה הייתי
ב להשתלבות השנים כל המטיפים אתם,
 תגידו מה שכנינו, עם ואחוה ולשלום מרחב

 על־ נאסר מאנשיכם שאחד לאחר עכשיו,
 וכנראה בכלא על־ידם מוחזק המצרים, ידי

דבש? שם מלקק שאינו
ירושלים חזן, נעמן

שהת הישראלית, העתונות של יחסה
 הוא נלסון שרפי מהעובדה ברובה עלמה
 ובלתי- קטנוני מעשה היא חוה, העולם כתב

 עצמו. לרפי כל קורם שהזיק הומניטרי,
 שרפי המצרים של לטענתם סיוע זה היה
עתונאי. ולא מרגל הוא

עפולה אונגר, א.
. .  ב חסר־תקדים ומפואר, נועז מעשה .

הישראלית. עתונות
תל־אביב גינצבורג, נחום

ירחמיאלי מוסר
 השבוע רבר בשבועון לראות התפלאתי

 עתוז אותו מערכת אשר תצלומים, כמה
 וכי נלסון, לרפי שייכים שהם טוענת
 נועז. במבצע המערכת לידי הגיעו

י מנ דו . .  בו במינו יחיד מקרה שזהו .
 אחד עתוז כתב של תצלומים פורסמו

 פעולה משתפים אתם האם אחר. בעתון
 תמונות להם ונותנים השבוע דבר עם
כתבכם? יטל

חיפה יערי, ישראל

 מטיפי־המוסר כל שכמו השבוע, דבר לא.
ה ממצוות חופשי כנראה עצמו את רואה

התצ אם חסר־תקדים. מעשה ביצע מוסר,
 לא (שכלל נלסון של היו לא בכלל לומים
 הרי מבורמה), חזרה בדרך מצלמה לו היתה

 אמנם ואם גניבת־הדעת. של חמור מקרה זה
 זו הרי נלסון, של באמת התצלומים היו

 לעתון שיין שהוא ידיעה תוך גניבת־רכוש,
 ה־ מלחי של תמימותם ניצול תוך אחר,

 שייך מה לדעת יכלו שלא טופט בירגיטה
 הפרסומת על שמת הזה העולם אולם למי.

 עצמו את החושב בעתון לכתבו שנעשתה
למתחרה.

המנדבים שורת
 בן־גוריון, עמום במשפט פסק־הדין אחרי

 אפשר משפטית שבדרר התוחלת נם נכזבה
 איני אף־על־פי־כן במדינה. צדק להשליט

 אחד, בקרב הפסד זהו לייאוש. מקום רואה
 סך מצרף אני להימשך. חייבת המערכה אד

 לשורת־המת- הצנועה כיכולתי ל״י, חמש
 שאני והיחיד הראשון המם זהו נדבים.
ומרצוני הכרה מתור במדינח־ישראל משלם

בעקבותי. ילכו שרבים טקוה אני החפשי.
רמת־גן לבנה, א.

אתאפוף דאטפת על
 הימאים. שביתת ימי לי זכורים עור

 דוכאה אכזריות באיזו לשכוח יכולה איני
 חיפה, פועלי מועצת מזכיר בידי זו שביתה

ה הושפלו זדון באיזה אלמוגי, יוסף סר
 היתה שלא צדקתם, על בלוחטם ימאים
אל מר ועתה אתא. פועלי מצדקת פחותה
הימאים, מרד אנשי את שהטבעת מוני,
דאטפת על הקדמוני: המשל צדק הלוא

יטופון. מטיפייך וסוף אטפוד
חיפח רוטשטיין, רחל

מטיפיך וסוף אתאפוך, דאטפת על או:
יאתאפון.

 במלחמתו הידוע הוה, שהעולם מתפלא אני
במלחמת־תנופה יצא טרם לצדק, הנמרצת
 שביתת מאחורי שמסתתר מה כל להבהרת

 המרינה. בחיי ללא־תקדים מקרה זהו אתא.
 ויגוונו, יורעבו אנשים שאלפי יתכן כיצד

פולי שיקולים בשל יפסיד המדינה שמשק
קטנוניים? ואישיים טיים

חיפה סלים, מעודד
 אלמוני אמר מה לדעת צורר היה לא

 את לראות היה מספיק אתא. לשובתי
 )1033 הוה (העולם נאומו משעת תמונותיו

 שסיגל דמגוג, הוא שאלמוני להיווכח כדי
 מתבייש היה לא בנין שאפילו תנועות לעצמו

בהן.
תל־אביב דבורין, פרץ

 שניהל הוה, שהעולם הזמן כל חששתי
 חושי נגד הנדולה המערכה את בשעתו

 להצטרף כדי ההזדמנות את ינצל ואלמוני,
 ואלמוני. אתא שובתי את המשמיצים לשורת
 הוה ושהעולם ההיפר, שקרה לראות שמחתי

לכם. ברכתי ואובייקטית. הוגנת בדרך נקט
חיפה השובתים, אחד

שלום ואין שלום שלום
 שלום ד״ר בין הסכסור על שלכם בכתבה

 אל כי מתברר )1032 הוה (העולם לאשתו
 אשתו, לדירת הפריצה בעת נלוו, שלום ד״ר
 יכול אני זקן. ורב אנשים שני צלם,
 הראשונים, שלושת שם עשו מה להבין עוד

 כבוד עשה מה כאן, מובן הלא הדבר אולם
 הסתכל האם זו? ונאה קטנה בחבורה הרב

 שמיים, לשם הנברתשלום של העירום בנופה
 הייתי ואשתו? בעל בין שלום להביא כדי

 אחרי הרב של שלומו מה לדעת רוצה
 שנכנס או ונפגע, הציץ האם המקרה.
בשלום? ויצא בשלום

אפק קבוץ שטיפמן, שלמה
 יצא, אולם שלום ד״ר עם אמנם נבנם הרב
 טען במשטרה בעדותו בלעדיו. דבריו, לפי

)4 בעמוד (המשך
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