
מדוברת ארמיתטוב ושט שט
. .  של דירתו פרשת כי לב שמתם .
 מהווה )1156 הזה (העולם ושם" ״יד מנהל
 וועדה איזושהי קומי. ?תסריט מצוייו חומר

 חטיפת של פרם ?העניק מוכנה מםש?תית
 מה כ? טוב. מקורי ?תסריט ?"י א?פי

 הכתבה את ?גזור לעשות: צריכים שאתם
ולשלוח.

ירושלים ויגורשבפקי, אריה

 ?״י סליו! רבע של סכום כי הגילוי
 הלך ושם״ ״יד מסמכי צלומי לשם שהוקצב
 הקרוב אדם עבורי, נם חדש היה לאיבוד,
 יותר מפורטת חקירה כי נראה זו. ?פרשה
נו גילויים חושפת היתה ושם״ ״יד בעסקי
 סיבה לי לתת התוכלו החופז. מלוא ספים
. המדינה? מבקר זאת עשה לא מדוע אחת . .

שמי, בעילום החפץ ממשלתי פקיד
ירושלים

 בכתבה- אהת טעות על להעטידכס ברצוני
 מרדכי הקים המוסד את ושם״. ״יד על

 למענו ולחם הרעיה את יום אשר שנהבי,
 דינור, פרופיסור ולא שנים, מעשר למעלה

 פורמלי, באופן רק החוק את הגיש אשר
החינוד. בשר

ירושלים ארזי, ארי
שנ מרדני" החוק. הצעת את הגיש ר דיני

 זמן המוסד הקמת את יזמו רמז ודויד הבי
המדינה. קנס לפני רב

הפליות ללא
 לתשובה״ המחכה ל״צעיר מופנה זה מכתבי

 את האשמתי כי כתבת ).1153 הזה (העולם
 הבוחרים הם שהוריהם המוסלמים הבחורים

 תשובה ממני בקשת זוגם. בנות את להם
 המוסלמיות לנערות בוחר ״מי שלד לשאלה

לבז?״ בחיר את
 שכתבתי בשורות — ראשית נכבד! אח

 זו עדה ביו הפליתי לא המוהר בעיית על
מוס הערבי. למעוט היתה כוונתי אחרת. או

 אתה — שנית נוצרים. או היו למים
המוס הנערות של הוריהן בשאלתו. צודק

 גם לבז. בחירי את להן בוחרים למיות
 זו בעיה כד. נוהגים הנוצרים של ניכר אחוז

דינו אלא תפתר לא הצעירים. אנו, בי
חיפה אבו־חטום, וזג׳ילה

נגדי איחוד
 ודור שנה, 25ם־ למעלה זה מפא״י כחבר

הש בה מהשיטה התאכזבתי בארץ, חמישי
ש פלא לא אלה. בבהירות מפא״י תמשה
 זו מפלגה הניעה המיליונים בזבוז לאחר

לפ החלטתי הרביעית. בכנסת זו לתוצאה
 המפלגות שבע אל ולפנות ממפלנתי רוש

ת ולה אחד לגוז* להתלכד האחרות הציוניו
 כדלקמן: לאומית ממשלה קים

 חינוך הממשלה, ראשות — פרונרסיבים
 דתות. דואר, פנים, — לאומיים דתיים
 בריאות. סעד, — ישראל אנודת

 תחבורה. עבודה, — אחדוודהעבודה
 הקלאות. פיתוח, — מפ״ם

 משטרה. מסחר, — כלליים ציונים
משפטים. אוצר, חוץ, בטחון, — חרות

טבריה בן־יעקב, דוד

השי בדבר אבינרי יצחק מר של מכתבו
 הזה (העולם העברית בשפה הנכה מוש
 בכל תפשתי רבה. מבוכה לי נרם ),1156

ושק ״עלמא המילים פירוש מה המלונים
 שאלו לי נודע לבסון• רק מצאתי. ולא רא",

שקרן. עולם שפרוש! ארמיות מילים
 יצחק מר נכסף אליה העברית זוהי אם

 מילים ישכח שלא שבראי הרי אבינרי,
במקום לקיש״ ״ריש נוספות: ארםי(ות

וכדי. חוץ שנריר במקום נולה״ ״ראש חתול,
חפר עמק החקלאית שה המרו אנגל, יצחק

פרטי׳ טוטו
 פרטי בחירות בטוטו זביתי כי הידיעה

״י 380ב-  רק והפסדתי ערב ארוחות ושתי י
הזה (העולם ל״י 18 -

 לי הביאה )1150
טל צלצולי עשרות
המטל־ רוב פונים.

הא לא פשוט פנים
 אי־לכר לכד. מינו

 את לפרסם אבקשכם
ההת רשימת פירוט

ערבויות:
 חבר 'נורביץ, מא.

 העולמי הדירקטריוז
— -היסוד קרן של
 לא שחרות ל״י 80

מנדטים: 21 תקבל
שריונר, רוזי ננד

 ברית יושבת־ראש
 חרות־חצה״ר נשים

 לא שחרות בבלגיה,
— מנדטים 25 תקבל

 בערד שווים צרפתי, קוניאק בקבוקי חמישה
 סיעת מזכיר אלפרט, משה ננד ל״י; 100

 חמישה מנדטים, 27 תקבל לא שחרות חרות,
עם ל״י; 35 בשווי ישראלי קוניאק בקבוקי

תקבל שחרות בורשטיין, יעקב התעשיין
 בסיכום: ל״י. 100 — מנדטים 16ט־ יותר

י. ל" 320 אלא י ל״ 380 לא
ערב ארוחת על התערבות כד: על נוסף

 חמישה. תפסיד לא שמפא״י קסלר, ט עם
 חרות, ממנהלי ,חייטי! פ. ועם מנדטים;
מנדטים. שלושה תפסיד לא שמפא״י

תל־אביב יוניצימן, שמשון ד״ר

יוגיצ׳מן

מטוגן הומור
 המודעה את כשראיתי טוב טוב צחקתי

 לכנסת הבחירות ביום אמוץ בז דו של
 שלא מה ).1156 הזד, (העולם הרביעית

 ״המודעה כי המציין המשפט היה הבנתי
 יכול אחד כל אמוץ״. בז רז מר בירי שולמה

למו היחידים המטמנינו כי לנחש הרי היה
ה אחדות או החרות תנועת או היו דעה

עבודה.
גבעתיים רוז׳יק, נחמן

ה ת הי . .  מודעת את להפוך טעות זו .
 לבדיחה אמוץ בז מר של למפא״י הפרסומת

 נמנעים בעולם דמוקרטיות במדינות גרידא.
 הבחירות, על דעתם את להביע הרוח אנשי
 אמוץ בז מר וזהירה. מסוייגת בצורה אלא

נבונה. בצורה נהג לא
ירושלים אלברט, ש. ד״ר

. .  הוא י כי שוב הוכיח אמוץ ב! רז .
חידי ההוטוריסט לפילטר. הזקוק במדינה הי

רחובות בן־אטדיים, אברהם

עשיו רגלי והרגליים
 תערוכת על וורד רותי של הכתבה

 )1156 הזה (העולם האיטלקית התצוגה
מכל יותר אולם, מאד. מאלפת היתה

איטלקית ישיבה

ישראלית ישיבה
 שהופיעו תמונות שתי שיכנעו המילים,

האיטל הדוגמנית של האחת זו: בצד זו
 מבנות ישראלית של והשנייה וולטה, קית

בישיבה! הבדל איזה הגבוה. המעמד
 זו מול זו אותן שם התבנית עורר האם

בכוונה?
תל־אביב ירין־ר־טנברג, . אסתר

 של טובות כוונות רצופה לגיהינום הדרן
 והישראלית האיטלקיה ישיבת התבנית. עורך

תמונה. ראה —

 לאברמוביץ מה אבל ויפה. טוב הבל
קטנות? ולילדות

תל־אביב ש., סטלה

בהירות לקט
לכנ הבחירות תוצאות את חזה לא איש

 הקלפי שקפה לא מדוע בז על וברור סת,
 שהתרחש מה את הזה העולם של הנסיונית

לב עדייז מוקדם לדעתי לנובמבר. בשלישי
 הקוראים זאת שעשו כפי המבצע את טל

 גם . ).1156 הזה (העולם ובז־עמי חומסי
ה יום לפני שהתפרסמו כפי מהתוצאות

חשוב. לקח ללמוד היה אפשר בחירות
חולון ברלב, אליהו

 י ב־ רצינית ועבודה כוחות הרבה השקעתם
 לדעתי אולם כד. על לכם מודה ואני ־בחירות

 ברורה תמונה לקבל הפשוט לקורא עזרתם לא
ת ״מבצע לדעתי העתידות. התוצאות על

 שאתם הצימוקים למרות הפעם, נכשל קלפי״
 זאת, בכל הכשלוז. לאחר ממנו מפרסמים

ה לכנסת בבחירות הצלחה לכם מאחל אני
חמישית.

תל־אביב וישקובסקי, ישר

לי או . . ה אחרי נם אתכם יעניין זה .
הב שכה לאומית, הדתית המפלגה בחירות.

לעוב שלמה טרם ובוחריה, לאוהדיה טיחה
 זה האין בבחירות. השתתפותם על דיה

מאלף?
שבע באר דפני, ראובן

 האלה הבחירות ש? הכי-נדולה הבריחה
 מובהק: מפא״י איש שלי; לחבר כאז קרתה

 ארבעים תקבל שמפא״י כד על התערב הוא
 בל את והפסיד הרביעית לכנסת מנדטים

שלו. ההתערבויות
לונדון רביב, יהושע

 את־ ימים לפני מסר אלמוני הכנסת הבר
 ריכזה מפלגתו כי עתונאים במסיבת ׳ידים

 השחורה״ ״החוברת על־ידו שכונתה בחוברת
בל מעשים של שורה׳ על המעידים מסמכים

 בוחרים שיחוד לחץ, (אמצעי כשרים תי
 של יריבותיה חלק נטלו שבביצועם ובו׳)

ה לקראת שהתנהל התעמולה במסע -מפא״י
הרביעית. לכנסת בחירות

 את נוגדים אלה מעשים כי ספק אין
 את להביא היה חייב אלמוגי ומר החוק

 אחרת המשפטי, היועץ של לידיעתו הדברים
 לאחר כשותף בעבירה עצמו הוא מתחייב

משפט. להטות קשר כקושר או מעשה
 כי סבור אינו אלמוני מר אם ברם,
 הנ״ל החומר את להעביר החובה עליו מוטלת

 חייבים בדבר, הנוגעים השלטונות לידיעת
 בחקירה לפתוח המשפטי והיועץ המשטרה

העבריינים. כננד משפטיים באמצעים ולנקוט
גבעתיים זכרוני, אמנון׳

 זורמים הברז פתיחת עם מיד ©
 הכית עקרת לנוחיות חמים מים
המשפחה. כני וכל
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