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 ורד. רותי עם אלה בימים לדבר אי־אפשר

 לה מתהלכת היא האגדתי, טוב־לבה על נוסף
 מאטא שהיא חושבת מיטתוריות, הבעות עם

 ״הסוכנת לה שיקראו ומתה לפחות, הארי
 בקדחתנות עכשיו מחפשת היא .״136איקס־

 בחח׳ ארנול פראנסואז של כמו מעיל־גשם
הארנול. כמו עיניה על תלתל ומפילה תולה,
 בגליל. מחופשתה חזרה כאשר החל הכל

 בשם קצין־משטרה פגשה בטבריה, בהיותה
 מוכרה אני ״אז אמר, רותי?״ את, ״זו זיו.

משהו!״ לך לספר
 אליו צילצל בחיפה, כשהיה כחודש, לפני

 אליו לסור ביקשו צעיר, בלילה בשתיים
 חשובה אינפורמציה בשבילו לו יש כי מיד,

 תשומת־לבו את באדיבות הסב זיו ביותר.
 מחר. לראותו שישמח אמר המאוחרת, לשעה
אמר. לבוא,״ מוכרח ״אתה התעקש. הצעיר
האינפורמצ־ למקום. ניגש התעצל, לא זיו

 באמת היתד, הצעיר של בפיו שהיתר, יד,
 ורד שרותי הוכחות בידי ״יש סנסציונית.

 בריגול!״ עוסקים הזה מהעולם כתב ועוד
הודיע.

 הקצין, את ולשעשע לסקרן החל העניין
בעדו התבלבל זה הצעיר. את חוקר שהחל

 רק זאת עשה כי והודה לבסוף נשבר תו,
 אהבה השיבה שלא על במתי, לנקום כדי
חיקו. אל

ה למי הסיפור בתחילת עוד ידעה רותי
 במכתבי מוטרדת שהיא חודשים זה בטנה.
 שכתב מבחור, מאד ומוזרים לוהטים אהבה
מירוש פעם בארץ. שוניס ממקומות אותם
 מתל" ופעם מחיפה פעם מצפת, פעם לים,

מש היה זאת, כל הספיק לא כאילו אביב.
 נמצא ״אני כמו: טלפוניות הודעות לד, איר
שינקיו!״ במלון שלוש שעה עד

לדוגמה: מכתב
שלומך? מה רב. שלום ורד ״למתי

 בלבי. אשר כל את לך לומר ״החלטתי
ביחידות אותם לומר שיכולים דברים אלו

 לך לומר חייב אני אותם, לומר מצפה ואני
 הזדמן לא עתה שעד אלא המילים. אותן את

 יותר יכול ואינני ביחידות. זאת לך לומר
בלבי. זאת להחזיק
 אין חיי. כל את רותי. אותך, אוהב ״אני

מר אני עליך חושב כשאני ספיקות, כל לי
ול ליופי ציפיד, מלא כולי שלימות. גיש

 לעתיד ומשזר עורג שאני מה לכל נעלה,
משותף.

 דידי ולגבי לאהוב אפשר אחד פעם ״רק
 ב־ קשור אני רק. לאהוב. אוכל אותך רק

 לטתר אוכל ולא נפשי. בנימי מחשבותי
תמיד. לך אחכה עליך,

 אל פנים אתך להיפגש יכולתי רק ״אילו
 מה וכל דיברתי. שכן ראית אז כי פנים.
 שאם בטוחני היה. כלא היה. כלא שהיה
 לפגוש תדעי דעתך על יתקבלו אלה דברי

זאת. היתד, טעות שלא תיטכחי ואז בי.
את לי שתתני עד ואחכה לך אחכה ״ואני

.........לתמיד שלך זאת. להוכיח האפשרות
 במלון לגור אני מתחיל שבת מיום ב. נ.

ציון.״
 הסוגים מכל למכתבי־אהבה הרגילה רותי,

 מחוץ־ נישואים הצעות ארבע קיבלה (היא
 — אותם) ראתה לא שמעולם מבחורים לארץ,
 מוזר לה שנראה הבחור מן להתעלם ניסתה
מאד.

 אותו עקצה אחדים, שבועות לפני כאשר,
 תגובתו: מאד. הצעיר נפגע במדורה, בצחוק

ש העגום לקצין־ד,משטרה. שמסר ההודעה
 קצין בעבר היה שהצעיר הוא העניין בכל

 זיו כנראה. לקוייה בריאותו בצד,״ל. גבוה
 נוגעת ממש היא הנואשת שאהבתו טוען
 לא בשאלה נסתיימה המוזרה הפגישה ללב.

 לי לתת תוכל אולי ״שמע, בלתי־צפוייה:
לירות?״ שתי

מכתבים
שבראש האיש
 — המרחב אלקריף, עקיבא — השגה איש
 דה־גול, שאר? — המדיניות חוטיז, המלך
 — משפט בדר, —כלכלה ז״ל, רוקח — כגסת

 — דת זק', — עתונות שטרקמז, השופטת
ז״ל. הרצוג הרב

ירושלים בר־כוכבא, יצחק
 את המסמל בז־הרוש, דוד — השנה איש

מס שאיני למרות ושוויון, לשלום הכמיהה
מעשיו. לכל כים

שלם כפר מסור, רפאל
 ברוש־ — העולם בן־הרוש, — השנה איש

 חידון עורר אבנרי, עידו — עתונות צ׳וב,
ה — משפט אחרונות״, ב״ידיעות התנ״ד
מדי בלבד, אחת לשנה אנם ששפטה שופטת

 ניר הד״ר העלאת את שתיכנן מי — ניות
בכנסת.

גבעת־אולגה טמיס, א.
 — הכנסת איש בנין, מנחם — השנה איש
 מאיר, גולדה — מדיניות ז״ל, רוקח ישראל
ירוק״. ״בצל — אמנות בר־יוסף, — ספרות

חיפה בוקשפן, מיכאל
 — העולם בז־הרוש, דוד — השנה איש

 השנה אשת קאסם, — המרחב קסטרו, שידל
 בן־נוריוז, דור — מדיניות דיין, יעל —

תיאט אמיר, אהרן רטוש, יונתן — ספרות
 שלום — עיתונות לנצט, בתיה — רון

 ד״ר — רפואה כהן, דחק״) פועל (״הייתי
מתולה. ועד מאילת המסע עורך זוהר,

ירושלים קרית־היובל, רותם, יואב

 פחות שבטשד בנין, מנחם — השנה איש
 אלף ממאה יותר לשמעו באו ימים מחודש

איש.
ירושלים מנשה, שמואל

 הזה״ ״העולם קורא אני, — השנה איש
נ שבוע שבוע המצביע האיש שנוסד, מאז

מטרה. אותה בעד קלפי אותה
תל־אביב גלילי, יגאל

הרכבת הימנון
ב ראשונה תמיד יוצאת שמפא״י אחרי
 דווקא על־ידיבם הנערכות הנסיוניות קלפיות

 עתה יכולה שמפא״י חושבת אני ברכבות,
 הידוע השיר את לעצמה להתאים בקלות

ה טסה סלעים ובין הרים ״בין כהימנון:
בוחרת." אני במפא״י המפלגות רכבתי/ומכל

פתח־תקות קוטין, דבורה
 טפא״י כמו מפלגה מעיזה כיצד יודע אינני

 הזה" ״העולם של הנסיונית הקלפי כי לטעון
 מפלנה אנשי חושבים האם מזוייפת? היא

ש מזר, יותר גבוה אחוז להם שמגיע זו
הנסיוגית? הקלפי בוחרי לה נתנו

ירושלים כרם, שאול
 משקפת אינה הנסיונית הקלפי כי הטענה

ב השונות המפלגות של מקומן את נכונה
 המציאות. במבחן עומדת אינה העברי ישוב

ספי על לפקח נציג לשלוח יכולה מפלנה כל
בטעותה... להיוכח כדי בקלפי, הקולות רת

תל־אביב כהן, א.
הצעירים תצפית
 חרות צעירי על־ידי החתום מכתב פרסמתם

מנחם מר של הכללתו בדבר התקווה מגוש

 החרות תנועת של המועמדים ברשימת שיף
 צעירים אותם ).1144 הזה (העולם לכנסת
 ה־ רכז שילנסקי, לדב עוול עשו כי כתבו

 צעירי את לייצג יכול הוא ורק איזור,
 דבר ידוע לא התקווה גוש חרות לצעיריחרות.
 בשליחת יד לנו ואין שפורסם למכתב בקשר

 נהנים שילנסקי ומר שיף מר הנ״ל. המכתב
המלאה. מאהדתנו כאחד

חרות, צעירי ועד טסה, חיים
תל־אביב התקווה, גוש

..  נשלח שילנסקי דב בדבר המכתב אם .
 שהוא הרי החרות, תנועת יריבי על-ירי
 לו שמור רב של מקומו המטרה. את החטיא
לאח התמסר שילנסקי דב התנועה. בצמרת

 ואין חיל. בהם עושה והוא ללימודים רונה
 מקום שאין כד לכנסת, ללכת כרגע מוכן הוא
קיפוח. על לדבר כלל

חרות, צעירי חבר־נשיאות כהן, נפתלי
תל־אביב תל־אביב, מרחב

שניים אחד, לא
 יובל בתערוכת אילת בדני המטפל כאדם

 הדיילת את שהטעיתי אני מצטער תל־אביב,
 בספרי )1144 הזה (העולם רווה עטנואלה

 אחד. אמריקאי חייל טרפו הניצרה שרגי לה
אמרי חיילים שני טרפו שהם היא האמת
 שדברי נכון אמנם בחיים. בעודם קאיים,

ש הניצרה לדני מכוונים היו לא עמנואלה
בעד החיים משפחתם, לבני אלא בתערוכה,

 ״ה־ ונקראים הטרופיים, ביסים גדולים רים
הטור הדגים של שמם על הים״, של פרנה
שבאמזון. פים

תל-אביב אבים, יעקב
בכלא הואדי
 חרבון, אברהם בן ישראל האסיר הנני
ל להביא בזה מבקש עולם, למאסר שפוט  ההדים את ידיעתכם

 סליב, ואדי לפרשת
בכ שהשתקפו כפי
במח נמצא אני לא.
 הפסיכיאטרית. לקה
רא אח כאן לנו יש
 טור־ יעקב בשם שי

 פרשת מאז גנשטרן.
לצ נוהג הוא הואדי

 כי החולים על עוק
 ־0 ואדי לא ״כאן
 לא הוא אולם ליב.״

 לאחר בזה. מסתפק
 הוא שם שקרה מה

 והחל למרפאה נכנם
 נאום נתז הוא לנאום.

ה אתם, ״םי חוק:
 אתם מה ספרדים?

 רק לעשות, יודעים
 מה תראו פשעים.

 לאחר עד לחכות לו יעיז אחד שחולה לאהר סליב." בואדי שקרה
 כלפי בגידופים הראשי האח פרין הבחירות,

 עשה בן־נוריון כי ואמר החרות תנועת
לאר׳ן. המרוקאים את שהביא שטות
 אבל הארץ. יליד אד מרוקאי ממוצא אני

 מדינה לעובד שאסור רק לי. איכפת לא
 הנתונים אלה בפני הפרטית דעתו את לומר

שכזו. בצורה לא ביהוד לפיקוחו.
חרבון, ישראל

רמלח המרכזי, בית־הסוהר

חרבון

כשרונות גילוי
ההנ עבור תודתנו את להביע לנו הרשו

 המים מלכת בחירת בטקס לנו שנגרמה אה
ש והמברר, העממי מהטקס נהנינו .1059
 להציג ובא אידיאולוגיה מנינוני נקי היה

 ישראל בנות של הנשי היופי את ולפאר
כשלעצמו.

שלף, ויצחק ערמון ש. ליפשיץ, י.
רמת־גן

כל  כל, קודם לענין. היה לא הטקס ...
ש במקום מים מלכת בחירת ערכתם מדוע
 לא הם אם בברזים, רק מים למצוא אפשר

 באמפיתיאטרון האביזרים כל כמו מקולקלים
 אותו. הזניחו החדשים שבעליו הרמח־נני,

 השונות בהופעות צורר היה לא נם לרעתי
 תחרות־הוב־ זו שאין כיוון המועמדות, של

כשרונות. לגילוי בים
תל־אביב בכר, שרה

״ה לקוראי עוזרים זה בנון ...מפעלים
 באוירה נפשי מאזן על לשמור הזה״ עולם

גבוה. מתח של
תל־אביב ק., פ.

בחי של הדמוקרטית השיטה כל לדעתי
צו אינה הצופים קהל על־ידי אישיות רות
 הנערה את אמנם בוחר הקהל רוב כי דקת.
 לאו אולם ביותר, היפה הנוף ובעלת היפה
 הדרושות התכונות לה שיש זו את דווקא

המים. מלכת לתואר
חיפה לב, גדעון

הנשף. להצלחת ועמל לכל שדאג תבור, לאלי הכבוד כל
גבעתיים פרנק, משה

 ,18 בת צברית אשכנזי, שרחל קרה כיצד
מהצבא? כבר שוחררה

נטר נפר בז׳רנו, אהרן
 אחד תואר עור להוסיף צריכים הייתם

ונסי סגניותיה הטי■, מלכת לתוארי נוסף
כמל בינדר זיוה בעד הצבעתי הערים. כות
 בעד להצביע מאוד רוצה הייתי אולם כה׳
 אני ביותר. הפופולרית כנערה אשכנזי רחל

אש רחל כמותי. חשב הקהל שרוב הושב
ניחומים. פרם לה ומניע נדיר יופי בעלת יפהפיה היא כנזי

תל־אביב בן־דב, ר.
ג׳נטלמני הסכם

 מם. הזה בעולם הופיעה אשר בכתבה
 רשפו! מושב וועד כי כד על מסופר ,1139
 טלפיר יעקב על דהיינו: — עלינו הטיל

 קנם שדמי אמיל ועל ל״י 1500 בסד קנם
 שביצענו מעילות בעוון ל״י, 3000 בסד

המושב. בכספי כביכול
 מעולם מעלנו לא כי בזה מצהירים הננו
רק לקבל זכאי היה אשר המושב, בכספי

בר שהיו הטרקטורים דמי מהכנסת 20,5%
 נקנסנו שלא מצהירים אנו כמו־כן שותנו.
 אלא כתבה, באותה שנוקבו בסכומים מעולם

 בסד הראשון מוסכטיס, פיצויים שילמנו
 בהתאם וזאת ל״י, 500 בסר והשני ל״י 250

 וועד חברי לבין בינינו נינטלמני להסכם
 וולדיטיר פפרקורן החברים רשפון, מושב

כל מעילה בביצוע להודות ומבלי קראום,
שהי.

רשפון, מושב טלפיר, יעקב
הרצליה שרה, מעונות שדמי, אמיל

או או,
 ישבתי מבית-סוהר. יצאתי שנתיים לפני

 שזה החלטתי פריצה. על שנים שש שם
 לי. הניחה לא המשטרה אולם הסוף. יהיה
הכריחת שנה לפני

 הודאה על לחתום ני
 רווחי על הי אני כי

 פ• יהודית אשתי,
 זה חתמתי. קטה.
 המשטרה אותי. הרם

לה אותי הכריחה
וה למשרתה, פוך

 מיני כל עלי טילה
ה לעשות. עבודות

 לעשית מוכרח ייתי
 את האשימו כי זאת

 ואותי בזנות אשתי
בסרסרות.

חו כשלושה לפני
 עדות מסרתי דשים

לחופ יצא לוי לוי, יז׳י של במשפטו
 אתי לדבר מוכנים אינם חברי עולמי. את איבדתי מאז שי.

 אשתי. ואת אותי לרדוף החלה והמשטרה
 ומשחררים אשתי את פעם בכל עוצרים הם

 בכלל. להאשימה מבלי שעות 48 לאחר אותה
לנו. שיניחו או אותה, שיאשימו או —

פקטה

תל־אביב בארט, סטיפן
השומה ארוף
 הקולעת רשימתכם על אתכם מברר אני

 הזה (העולם בצפת הופרט השומה פקיד על
ול הופרט מר את היטב מביר אני ).1144
 אלוף. של תואר זה בתחום לו מניע דעתי
 שפירסמתם כהן, שמואל של לתגובתו אשר
 כצפתי לקבוע לי הרשו מכן, לאחר שבוע

 המתנורר כזה ארם מכיר שאיני וותיק,
 לשם רק קיים כהן שמואל כי נראה בצפת.

 באחיו נזכרים מפא״י שאנשי כמו תנובה,
בחירות. לצרכי רק בהן, אברהם מר לשם,

חיפה בן־חיים, אליהו
 על שכתבתכם לי נראה בראש־פינה כחקלאי

 מר בתקופת מוצדקת. אינה השומה פקיד
 ביותר, קשה לחקלאים היחס היה עברו!

 רצה לא הבצורת בעת ,1951־2 בשנת ואפילו
 ה- כיום נם לטענותינו. לשמוע עברו! מר

 היחס זאת לעומת אד בבדים, הם מיסים
יותר. הונן הוא

ראש־פינה אורן, צבי
 זוז הופרט מר על שפירסמתם מה כל
 אולי אתם באמת. שהוא למה כלום לא עוד
 בצפת ״הפועל" מזכיר הוא כי יודעים לא

 לחנות ומחנות לעיר מעיר עובר ושהוא
יפה. בעין תורם שאינו במי לקנא קשה זו. לאגודה כסף לאסוף בשביל

חיפה נ., א.
הג׳נדרם דמות
 שהעליתם על תודה

 מושקה הרבנית הי״ד,
ב אורנשטיין, ליבה

 ה״אנציקלו- ביקורת
ה חלוצי של פדיה
 מאת ובוניו״ ישוב
 (העולם תדהר דוד
 לוחמי ).1145 הזה

 קראו העתיקה העיר
ה ״אם רק לא לה

 גם אלא לוחמים״
 העיר של ״הנ׳נדרם
 בת בתה העתיקה״.

 הזכרתם אותה ,13ה־
 עבדה מקום, באותו

ה מות עד כקשרית
לא והוצאה הורים,

א- על־ידי מכן חר

אמי של דמותה את

 מפקד שהיה חיה,
 בעיר, הקטעים אחד

 היא פעיל. משרות
 בבית־החולים חובשת
העיר. נפילת

אורנשטיין
 ב- לעבוד טיר התנדבה
ליום עד לרד״ ״משגב

ירושלים אורנשטיין, שמואל

 מיפעל־העןק מתחיל השבוע
 בו הזה", ״העולם של החדש
 ל״י 1000 של פרם מובטח
 נכונה שינחש למי לפחות,

לכ הבחירות תוצאות את
הרביעית. נסת

טוטו
בחידות

״העו קוראי כל כפני פתוח
 את ימלאו אשר הזה", לם

 המופיע ההשתתפות, טופס
זה. גליון של 8 כעמוד

I
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