
מכתבים
חוזר משפט
ת על הסנסציה את בעתונים כשקראתי לבושתי: אודה  האנטי־ החזי
ת  ״משפט את בקראי רק מאד. הושפעתי אבנרי, אורי של ציוני

ני נפקחו )1164 הזה (העולם הבנידה״ תי עי ראי  בפח. שנפלתי ו
ני ודווקא הממוצע. מן למעלה לטיפש עצמי חושב אי
ני אני אני טוב, ציו תנגד ו  אולם זה. נושא על אבנרי לדעות מ

ני ל אי תיו, בטוהר ספק מטי אני כוונו ר ו  במדיר מאמריו בי סיו
״ דון דיו גם ׳ועוזרים המחשבה את מפרים הני תנג הש את לגבש למ

ת כשדעותיו שבוע, מרי קפתם. שו ש אני דע!תי, עם מתנג י מרגי  נ
ת חתונה מעיז נערכת רעיוני

בני־ברק בר־אילן, מרדכי
נדוניה. הנדון:

 חייב שלי: פסק־הדין . ..

ת בלי או עם עידעור? זכו
ירושלים זילבר, חיים

 אדם לראות עינם שצרה למשמיצים, אפיים אחת מנה נתז העורר
 המשעבד. הציוני המיסטר נגד בגאווה ראש להרים שמעז ברתי־משוחד

תי . . לצהובון. מצהרוז ״מעריב" של הכינוי את להחליף מציע היי
ראשון־לציון עזרא, ש.

למש עילה ששימש המכתב, אם חשובה. נקודה על פסח הסניגור
 שלושה כעבור עכשיו, רק פורסם מדוע הבחירות, לפני נכתב פט,

ארגני רצו האם חודשים? הסו רגש את לרעה לנצל מסע-ההשטצה מ
ת דריו ת לי די הו ם בשבועות שנתעורר הי ת בגלל האחרוני פ צלבי־ מגי

הקרס?
חיפה בראון, רות

ה חשוב: פרט המשפט בדו״ח חסר היה התובע? דרש עונש איז
תי בוטל, המוות שעונש מאחר ע היי  לקרוא הנאשם את לחייב מצי
הצעיר״. ״הפועל של כרבים 20 או ״דבר״, של כרכים עשרה

צפת שן, שמואל
טובעים מול טובים

נו והלאה! 1162 הזה (העולם ״גברברים״ הכינוי  פרוטה. שווה אי
שית, דוחה. צליל לו יש שנית, מלאכותי. הוא ־אשיית,  סד־ ה!א שלי

ת, מיני. עי נוי כבר יש ורבי  שלום יראה האם פראייר. מקובל: כי
ויתקז? שאר־רוח בהז

תר המקורי הדבר בית: אלף. זה  הנורא-מקוריים הדברים מז ביו
 זאבים. מפני האזהרה היתה )1162 הזה (העולם עולש עליזה של

תי  בעודה בכוח עליה להתלבש שינסה הגכר את לראות רוצה חיי
מעיפה. לאחר — בחיים

רחובות פראייר, מוישה

 שלום של והחשובה היפה העבודה מן התפעלות מלא הריני .
ת כה!  זה מסוג שמאמרים מקווה הריני כוחו. יישר .הגברברים אודו

הסטריפ־טיז. שער מסוג החומר ויפחת הזה״, ב״העולם ירבו
אילנות חת, דן

נוי הנה ם. חדש: כי ריוני  שאתם בכד עושים אתם רב שרות נברבי
ם אי ח מבי חו א איז לדעתי אד זו. תופעה של וכולל מקיף ני  הי

לקיבוצים. מחוץ הנמצא הנוער כלל את מקיפה
. . תי. למשל, טלו, . לי או  המונה לחברה משתייר אני וחצי. 18 גי

 לפי בצבא. משרתים וחלקם לומדים חלקם עובדים, חלקם איש. 30־4!)
 הזכות את אני נוטל שבוע, מרי עורכים אנו אותז המסיבות, אווירת

ת שגל ״ומר ת ההתנוונו ע לא והשחיתו  עשרות אל לא וכז אלינו, הני
 הנערים אותם מהם רבים אר הגברברים, הם רבים אחרות. חברות

ר בעליה המכבדת עבורה המשלבים דו וטוב. הנוז בכי
מיז אני  הנוגה במסיבה אחכם לארח הכבוד את לי חנו אתכם. מז

טובעים. ולא טובים, חברה של
חיפה שיקה, אורי

להיענות. נישנזח זאת, תובעים הבלתי־סובעים הטובים אס

ללא־בושה חברות
ישר ■ בנערות הקשורים מאמרים לפרסם התחלתם האחרון בזמן
הז, אליות מיני ת החל ל איו פטיז רי הדול בכלות וכלה המטופשות בסט

 ואת מחשבותיה את הישראלית? הנערה את המאפיין זה האם רים.
אבדנו. אז כז, אם אופיו!?
פי, ערר בעלות נערות על כותבים אינכם מדוע או העוס נערות ו

ם קות ם בעיסוקי ענייני ת מ שו הכלל? למען משהו ועו
אי ד כ . .  להתבייש שאין חברות או מכרות יש להם שקוראים, .

שראלי שהקהל כדי אליכם, יכתבו כהן,  השני הצד את נם יכיר הי
בי) החיו שלנו. הנערות של ו

זקמן, א. כהן, ח. לבקוביץ, מ.
גודמן, ש. זילברשטיין, ג.

 ירושלים סטודנטים, קבוצת
או הנזכרות את להכיר תשמח המערכת / הס קבוצת של החברות ו
הצדדים. משני טודנטים

ובליון בלה
 קאופטייל, אימרה מר על חתונה״ בלי ״פספורט הכתבה את בקראי

די אותו הו ה התיירת עם להתחתן רצה שלא י טינ ה מארגנ  ג׳פה ג׳ינ
 האיש, של המר גורלו על רחמים לבי מלא ),1164 הזה והעולם

תיו ועל כניו ת תו פו לאיבוד. שהלכו הי
 עשירה תיירת עם להתחתן מתכונן כשאדם

ת צריך זה מארגנטינה,  בשבילו נורא להיו
עה זה במקום כי לפתע למצוא  אליו מגי

ב להשתקע הרוצה כסף, בלי חדשה עולה
חדשים. בחיים כאז ולהתחיל ארץ

פט״ל צריד לדעתי, ם לתבוע קאו צויי  על פי
 את הרסה שכלתו אחרי וצער,״ בזיון ״סבל,
ע לפחות חייו. חלום  את שתפרסמו לו מני

תמונתו.
 תל־אביב מרגליות, מרים

— מרגליות מפיק שפיה הקוראה לבקשת
תמונה. ראה

נחמד עיטור
ר ספק בלי הוא הנאצי צלב־הקרם טו  עי

ה נחמד ת, מבחינ רי  הוטל מה משום אלא ציו
להם. יבושם מילא, טומאה. של פסק עליו
תי אבל העיר, במרכז בבית־קפה ארם ראי

ח והוא דו מני ם, בחילה, ארשת פניו כשעל עתון־הבוקר את מי  טימטו
שעיניו משים, מבלי קץ. לאין עייפות ת כ  המרובד הנליוז על בוהו

ת תיו  בצלבי- הגליון שולי את מעטר והחל עפרון נטל שחורות, או
קרס.

ת במעשיו, כשהבחין עושה. הוא אשר את ידע לא הוא  מעט עיוו
הניח השולחן, מעל העתון את מחה ובעצלתיים פניו, את  ליפול לו ו

ט חשב לא אפילו הוא ארצה. שהו. בו מתבונן אם סביבו להבי  מי
 אילו אני. אותו ארים שלא כדי העתוז את לקמט טרח לא נם הוא

ה רגע, אותו במקומי אחר סייסהו תו הי  עצמו את מוצא אדם או
ת רב כבוד אחר מובל  היה לא הוא באדום. ממוספרת ירוקה במכוני

ה פשוט הוא בזדון. זאת עשה לא הוא אדם. אותו פסיכופאט,  הי
ת הכותרות מכל ומהופנט ומטומטם, עייף תיו או קידוש־לבנה. של ב

 בזה אחרת מולדת לנו למצוא רצוננו עז מה ידעתם אר אילו ■ ■ •
ה לא ששם מולדת הקטן! העולם הי  שלא מולדת כלום. לנו איכפת י
ו סולדת חסד-נעורים. זכרון בשל נפשנו את לקרוע נצטרד הי  או שי

היו לא  שנים עשור אותם. לחבב עצמנו ניאלץ ואנו בני־אנוש, בה י
תנו מרעיל תנו מאכילים עמלק. לנו עשה אשר בזכירת או  באייב־ או

את לאהוב אפשר לעזאזל, כיצד, בצלבי־קרם. בזוהמה, במסכנות, מז,

קאופטייל
הזה״ ״העולם כריכות לקבלת אחרון שבוע

כי,8 גלי!!םו\ 1רםו הל־אכיב, הזה, העולם כהשררי  הה!\
 כרכים לכריכה \!שוים, הכל הזה העולם גליוווה לים

שוהיים.
ה\ י, ל" 3.500 הוא הכריכה םהיר  ההכזןשים או

ארכיו\ לכריכה. הכרך הסירה עם לשלם ה!\וראים
.הרוסה 600 כההיר הסר, גליו\ כל ישלים הזה העולם

 כרכיהם אה לשלום יכולים להל־אביב ההוץ !!וראיס
5םר גול הההאה־ראר כהוםהה כראר  שהכמה דיי, 3ד.0

הכריכה. רהי ווזה הורה ההשלום רסי אה
הש־ וההישי שוי כיום הוא הכרכים הסירה הוער

וההש האהריים להוי אהה ער עשר השעוה כי\ כוע,
האהריים.• אהר שכע ער)4 בעמוד (המשך

ו65 הזה העולם 3ו




