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םכחבים
בבחירון השכנים

 עיט ז ב •ט לא ובי
בבחירוז

 ואג בעלי עקרוני באופ;
 מה האלה. בבחירות בכלל

והשתעשענו בבית ישבנו
 שלי (התוצאה עצמנו את גחנו גל ראשית

 להתאים ניסינו כר אהר תו.). בעלי יעל ם',
 מה לתוכו. שלנו והשכנים הידידים כל את

שכאלה. בחירות לנו היו לא כבר מזמז לכם? לומר
גבעתיים עמיר, יהודית

 אתם, לעזאזל, מכבודכם במחילה שתלכו
 הרות׳ניק אני אותו. שהמציא ומי הבהירו!

 היתה שלי הסבתא ואפילו חרות׳ניק, ב!
 עצתכם לפי סיכום עשיתי בדם. חרות׳ניקית

 במקום טק״י, ראיעוז: במקום — לי ויצא
אנודת־ישראל. •עני:

תל־אביב ינובר, ראובן
הצבעתו מי בעד אז

סקס־אפיל תעשיית
 התור. בתחילת עכשיו אצלי עומדים אתם
מ שלכם האחרונים התיאורים את קראתי
 לכם מניע כי והחלטתי 11ה־ ודעעה אספות

 אי־מיעוא־פנים מורא, חוסר על לשבח ציו!
 אחת באספה רק הייתי אני עילאי. וכוחיסבל

מתפו שאני והשבתי האלה, הבחירות בכל
.צץ . .

ירושלים שפעל, יהודה

מצ ׳עהוא כזה, זוהר יש לדולצ׳ין אם .. .
 כלכליים למספרים סקס־אפיל להכניס ליח

 תעשיית בסוכנות? עושה הוא מה אז יבשים,
כוכ מחפשת הצעירה הישראלית הסרטים

בנרות. כמוהו בים
תל־אביב לוי, ירוחם

 בתב עושה היה מה לרעת היה מענייז
 של הספרים לאספת שהסתנן הזה״, ״העולם
 שלו. הספר את שם פונש היה אם מפא״י,
 המקצוע כבוד אבל עתונאי, לא או עתונאי

המדרגות. מכל אותו להשליך הספר את מחייב היה
תל־אביב כפר,

חפיפת־ראש? בלי או עם

ראשונה טעימה
 מתי פרש ולא סתם הזה" ״העולם עורד

 המילים ארבעת את אדם מכל החכם אמר
 (העולם הבל" הכל הבלים ״הבל המפורסמות

 לא המלד שלמה כי אנו יודעים .11152 הזה
 רווי שנותיו, במיטב כשהיה הכל את פסל

 הייו, תכלית סר על אלא ושובע, תענוגות
ה לבי! בינו שנים הרבה הפרידו כשלא
 והגיע הטוב מעדני כל את טעם הוא מוות.

הבל". ״הכל כי למסקנה
 העורר הגיע כיצד מבינתי, הוא נשנב אד

 ובא ממשמש הבחירות כשיום זו למסקנה
 תעלומה בכנפיו לחוסים בחובו צופן והוא

.גדולה . .
ירושליס הללי, יצחק

ל המפלגות מצליחות כיצד יודע אינגי
לט מספיק הרי בוחריה!. את שולל הוליד

 כולה שהעונה לדעת כרי אחת טעימה עום
מקולקלת.

ירקמה ענברי, שלומית

האפון גבירי
לדימו בדרך התאונה על לכתבתכם בקשר

 להעיר לי הרשו ),1152 הזה (העולם נה
באחד הערות. מספר

 לא שכתבו העתונים,
 התאונה במקום היה
הו הבוקר, שעות עד

לכבו הלל שיר פיע
 מיל- הגברת של דה

המקו המועצה ראש יושב־ של אשתו רוד,
 נאמר בדימונה. מית
 חובשת־ שהיא שם

 ראתה וכאשר קרבית
שנפ האוטובוס את
ב אותו כינתה גע,
 כל עם שדה־קרב. שם

מיל־ לגברת הכבוד

- ה ק פיט
 היתה לא היא רוד,

בכ התאונה במקום
 18 של וממרחק לל,

 לא לבטח קילומטר
 עזרה להניש יבלה

לפצועים.
 המשטרה בוא עד

 נשאר למקום־התאונה,
 פצוע רק באוטובוס

 שבגלל בדואי, אחד,
 היה אי-אפשר החושד
 גוי־ את כמו לחלצו,

ההרוגים שבעת יות
תי — באוטובוס. שנשארו ש א ו

 את להציל שעזר מי
היה התאונה נפגעי

 נולוד, אריה מדימונה, פטינגר אביגדור
ש ברגע אשר מסדום, ופשקה ונמן נתז

אש את בידיו כיסה התאונה אירעה
 אלה מפגיעה. אותה הציל כד ועל-ידי תו

המש בוא עד אשר, האוטובוס נוסעי היו
הרוגים. ושני הפצועים כל את הוציאו טרה,

בכ זה מכתב וכותב דימונה, תושבי כל
להם. מודים ללם,

דימונה שמי, בעילום הרוצה תושב

בדינה הפגנה
ה הזה״ ״העולם נליונות לידינו הניעו
 הזה (העולם סליב ואדי פרשת את מתארים

 כשקראנו מאד עד הזדעזענו והלאה). 1137
 אל־קר-יף, עקיבא של הטהור דמו שפיכת על

 פרשת כל את בדם המשטרה הטביעה וכיצד
 החלטנו, צפודאפריקה. יהודי של האפליוח

 לרשות להעמיד בוינה, יהודים קבוצת אנו
מוב אנו ביכולתנו. אשר בל הואדי נפגעי

 הקונסוליה בפני שתפני! משלהת לארג! נים
 כא! דעת־קהל ליצור או בוינה, הישראלית

סליב. ואדי תושבי של ואפלייתם ריבויים ננד
 יהודי בי! הבדיל לא יטח־שטו היטלר

השל יבדילו כיצד לב!. יהודי לבי! שחור
ביניהם? הישראליים טונות

פטר, ס. קלוגר, פ. רודולף, ק.

וינה ברקוביץ, ד. האום, ר.

הפיפור מאחורי דפיפדר
 ״כבוד על מחמאותי

הסי זה היה ).1152
שמא האמיתי פור

 אולם הסיפור. חורי
 לפרסם הרגל מתוך

 הבלתי- הדברים את
 מעיני נעלם ידועים,
 אחד פרט כתבכם

למע במכתבי נלוי.
אחרו ״ידיעות רכת

ל היה שחייב נות",
 של הפרשה את חסל

 לא םבאנ', מחמוד
הפר את הכחשתי

 שלו, האישיים טים
 להביא ביקשתי אלא

ב הנוגעים ליויעת
הפר כל שלא דבר
 נמסרו ברשימתי טים

 מחמוד. יעל מפיו לי
בן־אהרן, ישראל

הזה (העולם האחות״

כ,׳■אהרון
תל־אביב

והשיר הישות
האנתולוניה על בביקורת ״ספרים״, יור הזה (העולם יבס ירה׳ ביט בחרתי איטר ,את,

 המשורר חוס־ין, ראשד בי כתבתם ),1153
 עוסק ששירו בקובץ היחידי הוא הערבי,
 חושבים אתם האם מודגש. ישראלי בנושא

 נושא הוא השיחרור, במלחמת אחיו, מות כי
מודגש! ישראלי

פתח־תקוה גרובר, בלהה
•1כ

 הוטמעה שלו יצהק המשורר של ישוחו אם
 שהוא כפי ירושלים, של בישוחה טוב כד כל

 ״סימפוניה השיר לבחירת בהנמקתו טועז
גרוע? כל־בר השיר מדוע ירושלמית",

נהרייה א., יואב

(העו אמיתי ריבה כמו בזו, בהורה איר
 מחתרת לוחם מבית שבאה ,11153 הזה לם

 בחברים מרביצה ושהיתה בפעולה, שנפצע
 את להמיר מוכנה טהורה, ציונות שלה

 הפלחה בשדות חתל־אביבית האוניברסיטה
טסצ׳וסטם? של

רנזת־גן גבריאלי, דן
. .  הזוהר נערות י מכל מבקשת הייתי .

 ההולמות הישראליות, הזוהר נערות ולא
ש אמריקאים, מליונרים עם נישואי! על

 (קריגר), יוסר יפה של קורותיה את יקראו
 תור ונאלצה 63 בז. למיליונר שנישאה

 בפני להתדיי! אתו להניע חודשים ארבעה
בית־המשפט.

תל-אביב כהנא, מרים

בהגשמה טיפשעשרה
 וורד שרותי אחרי גלילי? לילי איפה
 (העולם הטיפשעשרה פרצופה את גילתה

 אני אופנה תצוגת על במאמרה )1153 הזה
 אפילו אני, — חכמה שלה. לקונטרה סחבה

 לכתוב מתביישת אני כמוה, חושבת כשאני
ר... על זה את הניי

תל־אביב אשהיים, רותי

 האמהות כל על אוסר הייתי אני . ..
 הטיפשעשרה בנות את לקחת המטופשות

 יכולות הן עכשיו אופנה. להצגות שלהן
 אחת שאר הפלא מה התוצאות. את לראות

 חלוצית להנשמה, אחר־כד הולכת אינה מה!
אמיתית?

רנזתיים פ״ אלי

לעיוור מקצוע
 ילדים 5ל־ אב עיני, בשתי עיוור אנכי

 נפשות 9 בת משפחה לפרנסת ואחראי רכים
 מלשכת מקבל אנכי וקנים). הורים זוג (כולל
 לחודש. ל״י ועשרים) (מאה 120 סר הסעד
 אין ימינו של היוקר בתנאי כי ברור
 המינימאלית בצורה ואר מספיק זה סכום

 כמו נפשות רבת משפחה לפרנסת ביותר
שלי. זו

 בלחם רוצה איני מבקש, הנני אי-לכד
 את בכבוד המפרנסת בעבודה אלא חסר,

סדרו כטלפוניסט, מקצוע: למדוני בעלוה.
ב השידור לשירות הכניסוני או חנות לי

 מקצועי מנג! (אני בכינור כנגז ערבית
בכינור).

חולון קרקולי, סלים
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שיר  לבעלי המכ
שות גדולות. דרי
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ר י יהמכש ומט וט הא
 צבעוניות תמונות בגלגל נהדרים מראות

שונים. נושאים על חילוף גלגלי עם
וצעצועים לכותנות בחנויות להשיג
ר,צעצועי המפיץ: ק הגדול) ביה״ב (מול 108 אלנבי רח׳ ת״א, שנ

.20314 טל. ,74 בן־יהודה תל־אביב, ״קדימה״ בבית־הספר קלה בשיטה לומדים

: ם י ח ת פ נ
סגנון כתיב, דקדוק, שימושית, (שפה למבוגרים ואולפנים קורסים )1

).Conversation ושיחה
ועזרה מתקדמים (מתחילים, כתי־ספר לתלמידי נפרדות קבוצות )2

בבחינות).
כגרות. לבחינת באנגלית הבנה )3

ם על־ידי קטנות׳ בקבוצות הלימודים י ר ם. מו לי עו מ
בערב. 9 עד 3 הצהריים; לפני 12 עד 9מ־ והרשמה: פרטים

3ו ו 54 הזה העולם


