
מכתבים
גמרנו: רא זכנג,
 ברחוב עטרתי סטש האחרון השליש' ביום

 את פתחתי חוה״. ״העולם להופעת ;■חיכיתי
 סיס־ אם לדעת רציתי כי בחרדה, עמודיו

 תחול פנים״ טשוא בלי טורא, ״בלי טתכם
חירבת־תוואפיק. פעולת על ;ם

ב שפיקפקתי. כר על מתנצל אני עכשיו
 ללוחמים, רבה אחרה חור מאופקת, צורה

 — הפרשה על האטת אח להגיד ־צלחתם
 שכל אד בלבם, אותה הרגישו שרבים אמת

בש אפילו לטשטשה, ניסו האחרים חעתונים
 כדאי שנים, כשלוש כזאת אחת כתבה ביל

יתקיים. הזה״ ש.,העולם
אי־שם עברי, חיים

 בקאריק־ הבעתי סואץ פרשת על דעתי את
זו: טורה

. . הכלב? עם להתחלה אפשר .
חיפה ודודיק, מוסקה

תנסו. הב־הב־הבה

מבוקרת ביקורת
 בשטחים שפתחתי בביקורת לפגוע טבלי
 היחסים לגבי זו תנועה עמדת את מעולם כללה לא היא הרי תנועת־החרות, על שונים
 וגרמניה, ישראל בין להיות) צריכים (שלא

 (שצריכים ליחסים העקרונית גישתה את או
 ניטתו או תוכנן וצרפת. ישראל ביו להיות)

 (העולם אלה בשאלות לי שיוחסו הדעות של
 את נבונה איפוא, ביטאו, לא )1106 הזה

השקפותי.
ירושלים עורן־דין, ארידור, יורם

ירושלים שילה, י.
 הנוער, טטיטב ישראליים, בחורים ארבעה

עסק זה האם — עלובים בתים כמה תמורת
טוב?

חיפה תורן, אסתר
. .  הפרשה בכל לדעתי מזעזע הכי הדבר .

 להוריו. יחיד בז היה החללים שאחד הוא
 ששמעתי אחרי בלילה, להירדם יכולתי לא
ההורים. הרגשת את לי תיארתי זה. את

 לבקש יכול שכריחיד כלל, שיש לי נרמה
 מספיק, לא זה קרבית. מיחידה העברתו את
 פז זאת, לבקש יתביישו טובים בנים כי

 ששר־הבטחוז מציעה אני לפחדנים. ייחשבו
 בן־ להשאיר שאסור מחייבת הוראה יוציא
כזאת! ביחידה פנים בשום יחיד

נהריה זילברשטיין, חנה
רז של רזו

 ריין למשה שאמר מישהו נמצא באמת אם
 שציינתם כפי מאמריו, טיב על האמת את

 ),1167 הזה (העולם בוסתז״ על ״הקרב בכתבה
 דייו ישראל. גיבור של עיטור לו מניע הרי
וה המחשבה בשטח איל גדול, חייל חיה

.קומנדו בשיטות די לא רעיון . .
תל־אביב גן, אברהם

 דיין עם בשיחותי לכתבה: אחת הערה ...
מאמריו. ענין מעולם הוזכר יא

תל־אביב רז, נחום
 משרדי בכל מכשירי־האזנה התקנתם האם

 אצי הנעשה על שלכם האינפורמציה מפא״י?
בבי להשתמש אם או, חמש-חמש. היא ינו
לכם. אנם רז כל תלמודי: טוי

 תל־אביב המפלגה, חבר
עא). נזב, (סנה׳ עולם״ של ברזו ״עוסקים
אדווה של חדווה
 סחוקי־פרצוף קונפורטיסטים של זה 'בדור

 יש שעוד לשמוע נעים וטטושטשי-אופי,
 מבת־גלים הנימפה אדווה, נעמי כמו צעירות
ו פרטיים שגעונות עם ),1107 הזה (העולם
ה עיניה. כראות חייה את לחיות היכולת

 ימית רוח כמו באמת היחה עליה כתבה
רעננה.

 לוד בר־אילן, שמואל
המים? על־פני אדוות המעלה הסוג מ!

מג אדווה שנעמי שהעובדה חושבת אינני
 מעידה וחתולים כלבים עדרי בביתה ילת

 לו שהיה מי כל חיות. חובבת שהיא כד על
 כלבים הרבה שלגדל יודע חתול, או כלב
 בבית־תינו־ תינוקות לגדל כמו זה אחת בבת
 האהבה טעם. לזה אין — ויצ״ו של קות

 לחיה בהתמסרות מתבטאת לחיות האמיתית
 בכלב בטיפול אחר לגמרי תענוג יש אחת.
 יותר לו קונים אותו, מפנקים למשל. אחד,

מה זמן, הרבה לו להקדיש אפשר רצועות,

בהן אדווה

בבית. כלבים כמה כשיש לעשות שאי-אפשר
 ובייבי־ מיוחדת מטפלת יש שלי לכלב ...
 יודעת אני מהבית, הולכת וכשאני סיטר,
 איר מבינה אינני לכן טובות. בידיים שהוא
כלבים. להרבה להתמסר אפשר

תל־אביב כהן, רחל
 ומונו־ אדתה נעמי פזלי־כלביוז של תמונתן
 הקמ־ התיאטרון מזכירת כהן, דזזל כלבית

תצלומים. ראה —רי

ושוב עוכר חשבון
מס שידורים לנסיוז יפעיל ישראל ״קול
חריים:

ל עובר להיות המנסה בטל, ...עובר
חיפה עוזרד, מ. סוחר.

השואל המוהל
 בערים — ורבבות אלפים — רבות שלומות

 שפתיים והאלימו — סובבות אריות שבעים
ו — והנעלבות הנאלמות הצאן — נושבות
רוכבות.

אכ — הזה״ ״העולם מערכת כבוד למעלת
בזה: אשאל ושאלה — המחזה זה תוב

 נאמרים הזה״ ״העולם בעתוז שהדברים לפי
 ?פניכם מביא הנני טהמכוסה, יותר בגלוי

לעו המרור דבר את
יש ב״קול תימן לי

 לפרסם כדי ראל",
 ציבור עלבון ברבים

 הפסיקו מדוע שלם.
המיו ים ר השרו את

 תימן לעולי חדים
 על הסברה שום בלי

צי כעסקן הפסקתם?
 אדם לכל המוכר בורי

ב ובישובים בשכונה
 לכל והעוזר ארץ,
וקטן, גדול בה, נפש

תימ ושאינו תימני
ב אלי באים ני,

הפ מה על תלונות:
 אנחנו האם סיקו?

 כבר לשמוע יכולים
 ומוסיקה אופירות

קני עתה ורק זרה?
 את לשמוע שנוכל מנת על רדיו, מקלטי נו

בשכו ההקלטות באחת עד בעצמי הייתיהתוכנית.
 יחיא הרב ע״ש בבית־הכנסת התקווה, נת

ו דמארי סעדיה מר ע״י ז״ל, הלוי מדינה
 טכס הקליטו הם הרר. אברהם מר עוזרו

 בישראל, אחים ברית סמל אשר ברית־מילה
 מיוצאי והמוהל פרם מיוצאי הנימול אבי

 העדות שתי שמחו איד ראיתם לו תימן.
 והריקודים. השירה והמסורת, המנהג מצד

 עשתה דמארי סעדיה של בואו על השמועה
 נתקבצו השכונה אנשי וכל כנפיים חיש לה

 באותו ועסקים חנויות סגרו אפילו לראותו,
 בשעת שמחה של גדולה מהומה והיתח יום.

השי בשעת השמחה ממנה וגדולה ההקלטה.
 עסק וכל נפסקו בבתי־קפה המשחקים כל דור.
 צמודים ישבו וכולם בוטל. מישא־ומתן וכל

 פרם לארץ שלחו אף הנימול הורי למקלטים.
לשידור. להאזין מברק
 מה תגיד ישראל" ״קול של התשובה . ..
 והענווה היושר השקט, לדוגמה: להיות צריך

 בואדי וההפגנות המכות או הערה? של
תל־אביב בן־טובים, שמעון סאליב?
 מוהל בן־טובים, שמעון הקורא של הפתשגן

 בכתב כולו הכתוב התקווה, בשכונת ועסקן
ישראל. לקול בזה מופנה רש׳׳י,

אזרחיים נזיקים
 הזה (העולם הכלליים הציונים על בכתבה

התאכ ״לבונטין כי היתר, בין נאמר, )1165
 לפיו הסכם כמעט שחתם אחרי הצ״כ, מן זב

 כמועמד הרביעית לכנסת בבחירות יופיע
ריאלי." במקום המפלגה
 או קרוב לא ואף חבר, הייתי לא מעודי

 הציונים־הכלליים. של שהיא, צורה בכל תומר
 קויים לא מעולם מהם. התאכזבתי לא ממילא

 ואף מתקדם בשלב לא כלשהו, דיון או מנע
 המפלגה לביו ביני יותר, מוקדם בשלב לא

ב הרביעית לכנסת למועמדותי בקשר הנ״ל
 פעם אף ממילא בלתי־ריאלי. או ריאלי מקום

 הבחירות בעת הסכם. על ״כמעט״ חתמתי לא
 שהיתי לכן, קודם חודשים ומספר לכנסת,

ירושלים לבונטין, א. פרוט׳ לישראל. מחוץ
ל מהפקולטה לבונטין, הקורא עס הסליחה

כפרו הפעם נהג הזה העולם כתב משפטים.
 של פרטיה את כראוי בדק לא מפוזר, פסור

מטעה. אינפורמציה
אורות שתי

 הכתבה על־ידי בלתי־נעים במצב הועמדתי
 סמל אודות )1107( הזה״ ב״העולם שפורסמה
פרו עם אינטימיים יחסים שקיים המשטרה

 ברשימה שהוזכר הפרוצות אחת שם כי צות.
תל־אביב זהבי, אורה שפי■ עם זהה
 הקוראה בין קשר אין נוצצת. זהבי כל לא

ו תל־אביב, ,35 ארצות ארבע מרחוב זהבי
ברשימה. שהוזכרה הגברת בין

 שמן אין - ולטיגון !המומחה אני בטיגון
״עץ־הזית״ של ל״אקסטרה״ המשתווה

 העיר. קצוות מכל שלי לדוכן נוהרים לחנם לא
 ״אקסטרה״ בשמן מטוגן שלי המפורסם הפלפל

יותר. וטעים יותר מזין תיאבון, מגרה הוא ולכן

ממליץ: הפלפל, מלך ״המיואש״,

 טוב יותר שאין ונוכחתי אחרים שמנים ניסיתי :בעצתי שמעו
.ם־ס בשיטת המזוקק היחידי הזית״ ״עץ של ״אקסטרה״ משמן

השנה ף1ס
, נעים ב י ב א - ל ב ת ו ח י ר נ ו ל 94 א

 בדברי המובחר
• גשם מעיל*

 וגידמי סריגה
ת ו פ י י חל טז

3 1168 הזה העולם


