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מכתבים
)3 מעמוד (המשן
 לו. לא בנוצות והתהדרות טרזנית יהירות

 •טל ההיסטוריה כי חושי למר להזכיר עלי
 בטרס רב וטן וראשיתה ארובה היא חיפה
 קודמים- עיר בראשי חיפה ובתה כן נולד.
 בזמן אשר לוי, שבתאי ומר שוקר׳ כחסן

ה לעיר תיפח הפכה האחרון של כהונתו
 של תעמולתו דרכי בישראל. בנדלה שניה
 את ליצור משתדלים •טחועמלניו היא חושי,

 שהביא חושי אבא זה היה באילו הרושם
הנפלא. והנון* הים הכרמל, את לחיפה

פח חי גורביץ׳, חולדה
אסיה בני

 בן הערבי המשורר •טל משיריו הוקסמתי
 >,1000 הוה (העולם הופיין ראשד ישראל
 כמוהו עבריים משוררים לנו והיו הלדאי
בזמננו.

תל־אביב שיר, חוה
. .  -טל השירה פיטפוטי כל מה לשם .

לאסיה. שילד אסיה, בז הוא אם חוסי•ן?
תל-אביב גולדשטין, מ.

י

►

לילי מול רותי
מבי שאתם שהחומר חושבים בנראה אתם

 אינו במרינה הנעשה על לקורא־בם אים
 ספרסמיס שאתם עד זפיקאנטי, משעשע די
 שלכם. המערבת בקרב פנימיים סיכסובים נם

 כששתי לעתון כבור מביא שזה חושב איני
 מיט־ נלילי, ולילי ורד כרותי מערבת, חברות
העתוז. נבי מעל חברתה את אחת מיצות

תל־אביב מנדל, א,
 (העולם לילי של תמונה רואים סוף־סוף

 כאפרוחית שם נראית שהיא זה >. 1*.?א> הזה
 שהיא טמה החצי אפילו הבמה ולא 10 בת

 מלפני תמונה של תוצאה ודאי הוא כותבת,
 איד שתראה דם, לה יש אם המדינה. קום
עביטיו. נראית היא

תל־אביב פ., נחים
חדרתי ריב

 להדפים מה לבם אי; אם בבר. נמאסתם
 בני •טל והאישיות המיניות הבעיות מלבד

ו אפלבוים צפורה החדרחית, הפרובינציה
 דו־ את כבר לקרוא בדאי יותר צ., מאיר

ח-פה נוח, יעקב הרדיו. שבועון
 את ראיתי השבת, יום אתמול, לידיעתכם:

 המפורסם מהויכוח צ. ומאיר אפלבוים צפורה
לקול שלובי־זרוע הולכים עתונבם, נבי על

 בקרוב אם אתפלא לא בחדרה. ״חוף״ נוע
 שמה את החליפה אפלבוים שצפורה תשמעו
צ. לצפורה

חדרה בכור, חיים
פיהוק של דרושו
 מסרתם )1069 הזה (העולם הרדיו במדור

 הראש-י התפקיד את מילא לביוש זלמן כי
 פסוק״. של ״דרושו דיונוז, של בתכניותיו

 שהצטער לביוש זה שהיה לספר ידעתם בז
 לו והיתה מאחר התכנית, של הפסקתה על
 ישראל בקול פיו את לפצות ההזדמנות בה

לפהק. טבלי
 דווקא שמור וה עונג בי הרו׳טם לי יש

ה של המוכשר שחקנו בז־יוסף, לאברהם
מר את בהצלחה שמילא הקאמרי, תיאטרון

תכנית. באותה הראשיים התפקידים בית
חיפה שמגר, דורה

הח הסדור טורן שמגר• הקוראה טס הצדק
 שחקני שני ביך פהוק, כדי חון כנראה ליף,

המוכשרים. הקאמרי

למרחב יציאה
 שבחני־ הקרקסידת מז הסולדים הם רבים

לא מדוע הצעה: לי יש העשור... נות
 לאיזה מעניין טיול העשור לכבוד תארגנו

 חקרקסי, הרעש מז הרחק בארץ, מושר מקום
 אמיתיה, שמחה עם המוני קומזיץ איזה או

 אודה הקונפרנסייה. הוראות לפי צחוק ללא
 לא ועור הארץ ילידת שאני אבוש ולא

 בי בסדום, ולא באילת, לא בננב, לא הייתי
 אני לכד. ההזדמנות לי היתר, לא מעולם
 מדוע ובבן, כמוני. רבים עוד שיש בטוחה

ובעק הזה, העולם לקוראי טיול תארננו לא
 קוראים פגישות לבוא יבולות זה טיול בות

ל בקשר אנב, דעות? ויחליפו שיתווכחו
 זה עניז תקחו לא מרואי הקוראים, פגישת

לידיכם?
תל-אביב כהן, אסתר

דרוזית ^רומה
 הכפרים טבל הדרוזים השייכים התאספו

 לאסוף להסכם הניעו שיחה ואחרי בארץ
 את לשקם כדי לירות, אלף 15 בסד כסף

 טריף אטיז שייר (יתרו). שועייב נבי מנזר
 ער בכפרים, השייכים עם בבקורו המשיר
 בסף. לבקש ועוספיה, אל־ברמל לדליית שהניע
 כסף קיבלו ועוספיה אל־כרמל דליית בידוע,

 כבישים ולעשות מים להכניס כדי מהממשלה,
 מיליוז חצי תעלה זו עבודה הכפרים. בשני
 ולבל טריף אטיז לשייר מציע אני ל״י.

 מהכנסיות הצדקה כספי כל שיאספו השייכים
 בכפרים ספר בתי ויבנו בכפרים, הדרוזיות

 טריף. השייד •טל בכפרו בית־פפר, בהם שאיז
 לנוער דרוזי בכפר תיכון בית־ספר שיבנו.
מתאימה. תרבותית לרמה להעלותו כדי דרוזי,

אל־כרמל דלית אדין, נסאר נסים
זהות כלי

 מכתב נדפס )1066 הזה (העולם בעתונכם
 בחתימתו מהמשרד״, ״הוראות הכותרת תחת

 לא זה ומכתב מאחר פ־ינרמז. עוזי של
 הנושא על והשקפותי ומאחר על-ידי, נכתב

 לא המכתב, תוכז עם זהות אינז הנידון
 ולא הסוכנות פקידי של עבודתם צורת לנבי
 המת־ על כביכול שהופעלה הבפייר, לגבי

בגליונבם. זו הודעתי לפרסם אבקשכם ייטבים,
תל־אביב סיינרמן, עוזי

 את לבדוק המערכת באפשרות ואין מאחר
ה עס הסליחה המכתבים, כותבי נל זהות
 שמישהו המושבים, תנועת איש פיינרסן, קורא
לחתימה. שמו את בהר

1070 הזה העולם


