
מכתבים
כמראה חדשות כנים

 יותר הזה״ ״העולם נעשה הבחירות, לפני
 כנראה היתה כז, אחרי וכבד. פוליטי טדי

בשבו קל. מדי יותר נעשה והוא ריאקציה
 הישר, לקו שוב חזר הוא האחרונים עיים

ניכר. שיפור בתוספת
 לנו וחסכו זה ישר בקו המשיכו אנא,

טחלת־ים.
חיפה ויינברג, ד.

 הודיע שהעורר האחרון הפלאסטי הניתוח
 מוצלח. די הוא )1163 הזה (העולם עליו

ש להודות צריכה אני וותיקה, בקוראה
 דוריאז את לי להזכיר מתחיל הזה״ העולם

מזדקן. אינו הוא נריי.
ירושלים דר,־ אהובה

 לגבי הדין הוא כי בטוח הזה העולם
פלאסטי. ניתוח בלי גם דר׳ הקוראה

מאסיסי עסיסי איש
 לפראג־ באמת דומה לה־פירה נ׳ורנ׳ו אם

 את יבזבז שלא כדאי אסיסי, איש ציסקום
 להשכיז בנסיון זמנו

 ישראל בין שלום
ה (העולם והערבים

 דבר — )1163 זה
ה פראנציסקוס שנם

 בו הצליח לא מקורי
 ויטיף יבוא אלא -

 על ישראל לאזרחי
 השנאה חשוב: נושא

למותרות.׳
 היה פראנציסקוס

וה פרחח, בנעוריו
 אסיסי של הזה עולם

 ״נבר־ לו קרא לבטח
 אחרי אולם בר״.

ה כי הבין מחלתו
המות אחרי רדיפה

 כל מקור היא רות
 המיר: והוא הרעות,

 זהב לא תשאו .,אל
 שני ולא ילקוט, ולא בחנורתכם, כסת ולא

מקל." ולא סנדלים ולא מעילים,
ובשי הציפרים, באוזני נאם פראנציסקוס

 ירח״, ״האח שמש״, ״האחות על דיבר ריו
 למות, כשנטה מים״. ו״האחים רוח״ ״האחות

שהת על החמור״ ט״נופי, סליחה ביקש הוא
מדי. יותר בו עלל

מ נפגשו לא והרמב״ם שפראנציסקוס חבל
 בארץ־ישראל ביקרו ששניהם למרות עולם,

 היה יכול ביניהם דתי ויכוח אחד. דור תוך
מעניין. להיות

ירושלים ויינראט, יחיאל

פראנציסקום

ג/בארבארים
 להודות רוצה אני ,14 בת לילדה כאם

 הנערה של המחריד הסיפור פירסום על יכם
).1163 הזה (העולם לגברברים קרבן שנפלה
. .  האמצעים בכל בתי את לשכנע ניסיתי .
 רק היא שלה. המפוקפקת החברה את יעזוב
 הסיפור, את לקרוא לה נתתי סמני. צחקה
עיניה. את יפקח שזה מקווה ואני

תל־אביב קליין, חוזה

. . . פורנוגראפיה . . .
ירושלים גרינברג, יהודה

 הנברבורת למקרא
סחרחורת! אחזתני

פתח־וזקוה חיון, דן
 התכזון לזאת
כהן. שלום

 כמו חדשה מילה להמציא צורך כל אין
 :בשמם לילדים לקרוא אפשר נברברים״.
 ובזה חסרי־תרבות. פשוט הם בארבארים.

הוריהם. את אלא אותם, להאשים אין
 ה־ להורי מאסר עונשי לתת מציע אני

נברברים.
חיפה הרמן, אליהו

לקורא מקורא
 מחבב הריני הזה״ ״העולם של וותיק כקורא

 ה־ למערכת, המכתבים מדור את מכל יותר
 נאמן שבועי פסיכואנליטי חומר לי מספק

 ציבור־הנונקומפורמיסטים־המתענג-על־תע־ על
 בתור לול־הפירםוםת-האחרון-של־זיו(ה־שפיר.

 הנכבד הכותב של מכריו עם נמנה אני שכזה
התבשר לאחרונה איטר ׳טנוקפרצקן, זלמן מר
 על היא נם הנמנית חווה, בתו הולדת על נו

 ).1161 הזה (העולם הזה״ ״העולם קוראי
 שנוקפרצקן־האב של תרומתו את זוכר עודני

 הכנס- אשר המקורית, הישראלית לתלבושת
ל מתחת שעה (לפי האישי לשימושי תיה

 לתלבושת ביחס מה אנב, הרנילים). בנדיט
לנשים?

 הולדת על וותיק מכר בזה לברד הרש־כי
חווה. בתו

רמת־גן לבנה, אריה
תשכצטוב

 התשבץ חובבי של מועדון תייסדו אולי
ה הסרט חובבי מועדון משקל (על הטוב

טוב!?
רמתיים גרזובסקי, גדעון

 עשוייה הזה העולם של התשבץ אליפות
זו. הצעה למימוש בסיס לשמש

 על דוטקה הקורא את לאכזב מצטער הנני
 התשבץ, בחיבור שהשקיע הגדול המאמץ כל

 אני ).1162 הזה והעולם נאפולי ועד מהיפה
 להשקיע עליו רקות. בחמש אותו פתרתי
 לארצות־ מחיפה אולי — יותר רב מאמץ

הברית.
והריה מרקוס, אריה

לגנב קוראת פרוצה
 שלושת על כתבתכם את רב בעני! קראתי
!1161 הזה (העולם לפורצות שהפכו הפרוצות

 כנופית בהקמת ישראל משטרת את והפתיעו
 בידי נתנה זו כתבה בישראל. ראשונה נשים

 עם לי שהיה ארור בויכוח משכנע נימוק
אשתי.
 של חדירתן ננד טוען אני שנים מזה
 טהורים, גבריים למקצועות בישראל הנשים
 הרת־ להיות עשויה זו שחדירה סברה מתור
 הקמת הייטראלית. החברה עתיד לנבי סכנות

 לאמנ־ מובהק סימן הינה פורצות כנופית
בישראל. הנשים יטל המופרזת סיפאציה

רמת־גן גולן, יעקב

 בה למקצוע כבר הפכה הזנות .האם.ו
 ליה־ צריכות שיצאניות בארץ, מכנים בלתי

וגנבות? לפורצות פד
ירושלים שווילי, ברוך

פוליטית חתיכה
 הד כל ברור היה בישראל הערבי למיעוט

 דבר- רק היא הישראלית שהדמוקרטיה מן
 כדי חור בה נוהגים שהשלטונות תפארת
 אין אולם מפותחים, משטרים לחקות ׳טאיפה

 עבור המלא התשלום את לשלם מעוניינים הם
 הדמוקרטיה כי הזמן כל ידענו זו. פרסטיז׳ה

 שישראל מי־חמצן, כמו היא לערבים ביחס
ב כחתיכה להופיע כדי שערותיה על שמה

עולם.
 את לגלות בנו הפצירו טובים יהודים
 אז לנו, נותנים שלא להם השבנו בעיותינו.

 וחופשידיבור. דמוקרטיה שיש לנו אמרו הם
דיברנו. אז בשבילם, הלב לנו כאב

 נעימות. לא אד חיוביות, היו התוצאות
הפעילו הישירים השלטונות לגבי: למשל

 להחרים באוניברסיטה מחזורי בני על לחץ
 עלי אסרו הסמו״ם שלטונות־הבטחון אותי.
 בנצרת. הורי עם יחד חג־הטולד את לחגוג

 הם לצמיתות. שם לבקר לי יתנו לא הם
כו שאני היא הסיבה כי בפירוש לי אמרו

נגדם. תב
ה לומר: רוצה אני החושבים, ליהודים
ל ואפשר בישראל קיימת אמנם דמוקרטיה

לשי מיועדת אינה היא אולם בה, התנאות
 חיצוני לשימוש קוסמטי, כתכשיר אלא מוש,

בלבד.
ירושלים מועמר, אליאס

הכדות כדבדת
 בספרו וייניננר, אוטו הצעיר הפילוסוף

 לשני הנשי המין את חילק ואופי״, ״מין
המא הרו״ח אחרי ולזונות. לאמהות מחנות:

 1161 הזה (העולם הפספורט״ ״נשואי על לף
 הכלות־היורדות, אם להחליט קשה והלאה),

 כרטיס- להשיג כדי רק מתחתנות והן במידה
 השני. או הראשון למחנה שייכות נסיעה,

 אבל —לאמהות מביאים אלה שנשואין ייתכן
 זרה אזרחות תמורת עצמה את המוכרת נערה
עצ את המוכרת מנערה בהרבה שונה אינה

לירות. במה תמורת הגדול, בשטח מה
אשקלון צוקר, שמואל

.מרים .  של הראשונה נערודהזוהר ירון, .
ש אלה לכל יינית

 היא אחריה. באו
ו טובה אשה היתה

 שזבוב עד מאושרת
לראשה. נכנם הזוהר

ד שום כבר אחר־כד
 כולל בישראל, בר

 לא הסימפאטי, בעלה
בשבילה. טוב היה

 אינני זה, במקרה
 על להצטער יכולה
המר״. ״הסוף

תל־אביב ג., רחל

. . ה המסים בגלל .
 נסיעות על גבוהים

נע אין לחוץ־לארץ,
 יכולה ישראלית רה

בעו לנסיעה להגיע
נשו־ על־ידי אלא לם

 או אנגליה נערה שכל בעוד זר, עם איה
 בכסף העולם את להכיר יכולה אמריקאית

מ בשנה־שנתיים לה לחסוד יכולה שהיא
משכורתה.

לה הרוצות טובות נערות להשמיץ במקום
 מהממשלה שתדרשו כדאי העולם, את כיר

 וכרטיסים דרכונים על המסים כל את לבטל
 בחופשה לחודשי׳ם־׳טלושה הנוסעים לצעירים

שלהם.
חיפה גרון, רות

אופ־ היתה ישראל,

נ ירון

 אשת־ספורט, נערה, תפסה
 רפופורט, מר בשם מיליונר

 הראשון בלילה
 למיליון, נישקה היא

פספורט. עם הלכה היא ולישון
איישם די, יוסי

מפוצצת פרנסה
 כל ):1161 הזה (העולם פרקינסון חוק לפי
 פיקודיו, מספר את להכפיל מעוניין פקיר

 באורח יוצרים הפקידים יריביו. את ולא
 זהו המשרה. את להצדיק כדי עבודה, הדרי

 ״פקי־ מאד מרוכזת בצורה מכנים שאתם מה
דיסטאן".

 בתקופת נוטר בהיותו כי אבי לי סיפר
 וחבריו הוא עמדו — 1938 — המאורעות

 עשו מה באיזור. השקט בנלל פיטורין בפני
 תל־ טכיוון בלילות לירות החלו החברה?

 רמת-נז ומכיוון רםת-גז, לכיוון ליטווינסקי
בפ משלחת הופיעה למחרת לתל־ליטווינסקי.

 הפיטורים את לבטל דרשה הבריטים, ני
באיזור. ״אי-השקט״ בגלל

 היתה ולאבי הדין, את קיבלו הבריטים
פרנסה.

תל־אביג אמיתי, א. ג.

 אריה הרופא הראשון, בעלה בחברת •
הארץ. מן צאתה ערב ירוסלבסקי,

ה ח ת פ נ

ה ס ם הכני ת ע מנ ם הז קו  מ
ש לבד מרא 53617 סל. • ב

ב, ״קסבה־, הו רח׳ תל־אבי ת ,32 ירמי ף רח פנ דיזגגו
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 כתוצאה תאונות 3306 נגרמו האחרונה כשנה
 שהן לרכב, רבב כץ בטוח מרחק מאי־שמירת

שנה. לאותה הדרכים תאונות מכלל /!6

 תקין, למצב מכוניתך הכאת נובמבר בחודש
ולדעת: לזכור עליך זאת אך

 ביותר, המנוסה הנהג גם
ביותר, המשוכללת במכונית

ובמקום״ ״מיד לעצור יוכל לא לעולם

ל : ע ן כ
 בטוח מרחק עד שמור

שלפניר!! לרכב רכבך בין

י ת ו אומרתר

 נבון מרחק - בנהיגה
לבטחון! ערובה

1

&י ו׳

 המועצה תפיץ החודש במשך :הנהגים לתשומת־לב
 מן מסוים באחוז ברכב. הנוהגים בין זה בנושא כרוזים

 נודיע החודש ובסוף שגיאת־דפום במתכון תוכנם הכרוזים
 פרם יקבל כזה כרוז לנו שימציא מי כל השגיאה. היא מה

יפורסם. ושמו ל״י 10.— בסך

 עליו! שמור - כרוז משקכלת
תאונות למניעת הלאומית המועצה
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