
 חזרות על-ידי חייהם את להצר החלו אשר
 בזמנם ללכת חייבים היו הם בשעות־המנוחה.

 אליה, הוזמן ׳שיונתן מסיבה לכל החופשי
כרצונו. ולעשות חלילו לפי ולרקוד לשיר

 התבטא כרמו! איר שמעתי אוזני במו .. .
 על להעלותו כדאי לא אשר במלים כלפיהם
 כאילו כאן אנשים בין הפיץ איד הנייר.
סוצי אוסר לאסור צריר היה ברירה בלית

 מבעלה, להיפרד הרוצה אשה מהארץ, אלי
 מחוסרי־ אשתו, עם לחיות רוצה שאינו בעל

כרוניים. עבודה
ב חמישי דור ישראלי, עצמי אני אנב,

 שהכרתיה בחורה עם כאן שהתחתנתי ארץ,
כאן. הראשון בביקורי

מכסיקו ליליינטל, אריה
 שסירסם בישראל היחידי העתוו ...הייתם

 שהבאתם שמחים אנו בטדוייק. הפרשה את
ש המבישה השערוריה את הציבור ליריעת

 כרטון ויונתן שיבא גדליה האדונים נדמו
 כולה. ישראל ולטענת הלהקה, חברי לנו,

הברכה. על תבואו
 •להקת בשם לוי, גבריאל

ארה״ב מיאמי, צברים״,
מרחמרדהמנע

״ה המאמר על לברבכם לנכון מוצא אני
 בשלטון המציאות את המתאר השתוללות״,

ישראל. בממשלת הרקוב המסים
 דויד של הטיפשי מכתבו על מעיד אני כ!
 על מהצבעה מפ״ם להימנעות בקשר יערי

 טפ״ם ).1171 הזה (העולם הצבאי המימשל
הצ ־ המימשל בער שהיא בפירוש הודיעה

 1אי הקואליציוני ההסכם בגלל אולם באי,
כנר זה את להיכנע.לרוב. אלא ברירה לה
לתפוס. מסונל איננו יערי דויד שטר אה

קרית־ביאליק אברמוביץ, אורי

הפלמ״ח? פורר! למה אז
 כי הזה״ ״העולם גילה חודשים כמה לפני
 נולדה בקשת לפי מנעה, ישראל ממשלת
 במראה" חדשות ״פנים הסרטת את מאיר,

 להקל כדי הכל נעשה עכשיו דיין. יעל של
).1172 הזה (העולם ״אקסודוס״ הסרטת על

 יעל אבל רעים, הספרים ששני חושב אני
 דברים מתארת והיא בכנות, לפחות כתבה
המונו הזעיר ״הרומן ואילו מכירה. שהיא

 אלה. תכונות אפילו חסר יוריס של מנטלי״
 את■ לנער המדינה שעל בהחלט מסכים אני

תל־אביב ברמן, דויד מזה■ הוצגה
הזו כשכל הפלמ״ח, של הקומזיץ תיאור

ה את מעורר זו,״ בזרועות זה ״שכבו גות
 — טבעי בריבוי כל־כד רוצה בן־נוריוז אםשאלה:
הפלט״ח? את פירק הוא מדוע

רחובות בן־יוסף, אילן
(ו היום לאור / אנחנו תמיד ״מתנשקים

ל נייצר כאן חדש דור / במחשד בעיקר)
״ תנ״ד פסוקי בעזרת / אומה ...

■עפולה משוחרר, פלמ״חניק
ב ״שלום" לכם להניד לי הוא רב תענוג

הס את להכין כדי הנחמדה, לארצכם בואנו
״אקסודוס". רטת

 רוצים הצוות וכל פרמיננר אוטו מר ...
 לכם שתהיה כדי האפשרי כל את לעשות

מלאה. אינפורמציה
אנו ב הטוב לשיתווי־הפעולה מצפים ...

 עתונ• וביו שלנו הצוות ביו האפשרי יותר
הפר מנהל היפט, פרד כם•

״אקסודוס״ צוות סונות,
 בראש מופיע שהוא כפי ״אקסודוס״, סמל

גלופה. ראה — הצוות של ניר־המכתבים
שואלי־עם
ב המתרכזים ולאנשי־הציבור לאקדמאים

שיטת־הבחירות: לשינוי חוג
בשא דווקא משאל־עם תובעים אתם למה

 הבאים שביניכם, הכלכלנים למה זו? לה
 ״דמוקרא־ בצורה לבחור כיצד לנו להורות

 להורות באים אינם מתוקנת, בשיטה טית״
 יותר בצורה המסים את כיצד-לחלק לנו

ומתוקנת? רמוקראטית
 האם אותנו לשאול קמים לא ם8 למה
 בה שיטת-המסים, את לקיים רוצים אנחנו
 סיגריות, על משלם ל״י 200 המשתכר אדם

 השווה מם כרטים־קולנוע או מברשת־נילוח
 כלל כדרר המשתכרים אתם, שמשלמים למס
ל״י? 600מ־ פחות לא

 והפרופסורים והרופאים הפיזיקאים למה
 לבחור, כיצד לנו להורות הבאים שביניכם,

 פצצות של טבען על לנו להורות באו לא
 אינן אלה שפצצות בטוחים הם האם אטום?

 תבעו לא למה עמים? לבריאות מזיקות
נוסף? אטומי בפיצוץ תמיכתנו על משאל־עם

 בינכם ואימרו, הלב על יד לרגע שימו
 מציעה אותה שיטת־הבחירות האם לבינכם:

 או הדמוקראטיה, את לתקן באה מפלגתכם
 שלטון למפא״י להבטיח באה זו ששיטה
מרחביה קיבוץ נסים, נ. מוחלט?
זוהרה של הזוהר

 את מוצאים אתם איר הסוד: את לי גלו
 אדווה, קודם האלה? המעניינות הבחורות כל

 רביקוביץ, דליה אחר־כד מבודנלים; הנימפה
 נערת־הג׳ודו זוהרה, ועכשיו המשורר: התפוז

).1172 הזה (העולם

. .  אווזות, הו מכיר שאני הבחורות כל .
 של טיפות כמו לשניה אחת דומות וכולן
תל־אביב גולד, אברהם ב״רוול". קפה

 בת־נ׳ודו, בזוהרה, מעשה
הגלמודו. לבי את שכבשה
נ׳ד, לה, רע אם אד

— למד נ׳ודו שנם
אבודו. חוששני, העניו,

שבע באר־ הררי, ירון
..  עוד זה רק נ׳ודו? נערות השתגעתם? .

 להתקרב יהיה אפשר אי מעט עוד לנו! חסר
איתז. ולדבר אליה!

ירושלים כהנא, יגאל
לדברל

ומו מה מי,
צבעו שער ראיתי מין? כאלה אתם פויה!

נו חתיכה עם )1172( הזה ״העולם של ני
 הוצאתי נחמדה. רא
ה־ ט! אגורות 60

 לי חברי, (של כים
לב בשביל היה). לא
 ולתכנז זאת טי רר

 מן קראתי טיבצע.
הסוף, עד ההתחלה

ההת ער הסוף וטו
ל האמצע וטו חלה,

מי, לא עליה. טילה אף ואיו. — אמצע
מו. לא מה, לא

זה? יפה, זה אז
 אותה לשמור רוצים

בשבילכם?
צה״ל ציפורי, רמי

 קוראים דווקא. לאו
 של זכרון להם שאין

 באנק לאה נערת־השבוע את יזכרו צפורי
 להקת זמרת ),1159 הזה (העולם ו9ה־ בת

חיל־השריון.

והיבש הדח
קרא ״טיים״ השבועון של האחרוז בגליו!

 שקראתי אחרי תוואפיק, מאורעות על תי
 רוצה אני וכאן זו. פעולה על כתבתכם את

מט כזה ומשובח טצויי! שבועון אם לציין:
 כמעט הזה״ מ״העולם להעתיק עצמו את ריח

עצמו. את מוכיח זה מעשה הרי במילה, מילה
רעיו וביקורות לויכוחים להיכנס מבלי

 הוא הזה״ ״העולם של החימר ושם: פה ניים
 רבה, עתונאית באמנות המעובדת לחלוחית

 הקושר היבש החוט על לשמור והמצליחה
בארץ. לנעשה הישראלים את כאן

ארצות־הברית ניו־יזרק, ברוקלין, לוין, ארז
הברבורים אג״ם

 ),1172 הזה (העולם משאל־הבזק במדור
 לבר־ שהתהפשיוז, דייו הנברת של בתשובתה

 פירוש את בסונריים מסבירים הנכם בור׳
 צבאי למונח כבר (שהפכו ראשי־התבות

אנ״ם. כשלעצמו) מקובל
 הוא אנ״ם שכן בטעות. מקורו זה הסברכם

 המבצעים״, אגר ולא הכללי", המטה ״אגר
למער לה ראוי לחשוב. נוטים שרבים כפי
כי בענייני ״יו״ד של בקוצו שמדקדקת כת

במכובדות. גם תטעה שלא תוב,
 ירושלים מערבי, יואב

הדרכה. לאגף צדתנועה הכיתוב: לעורך
הדבש ירח
 ברלה בין שירח־הדבש חושבים אתם אם

 אז נגמר, כבר )1171 הזה (העולם והמשטרה
 שוחרר שברלה העובדה את תסבירו איר

 זקנות, שנשים בעוד יומיים, כעבור תיכף
בחו בדירתו מעסיקות שהן מזה המתפרנסות

 תמיד כמעט נעצרות שתיים או אתה רה
עש אפילו או לחמישה החקירה״ ״להשלטת

ימים? רה
שוח הוא ולכן הודה שברלה חשבתי קודם

 שהוא הבנתי עליו מהכתבה אבל מיד, רר
 שנתפס הבילויים לבית שייכות כל מכחיש
 בכל שהוא אומרת זאת ״אופיר״. במלון

מיוחד. ליחס ער״! זוכה זאת
 לא במקום שנעצרו ה״עובדות״ אגב, דרד
להס יכול מי המשפט. לבית אפילו הובאו

להז? קרה מה לי ביר
תל־אביב פינקלשטיין, לוניה

שואל אבא
ב מסתכל רק עברית, קורא שאינו אבא, להס ממני מבקש ותמיד שבעתונכם תמונות

מיו באופן העתון. מן קטעים כמה לו ביר
שו אבא ״הנדון". במדור המאמרים את חד
 מעל שלכם הסיסמה נעלמה לאן אתכם, אל

 ).1172 הזה (העולם האחרוז . הנליון דפי
ללא לב, אמיצי הלאה תהיו אומר: הוא

משוא-פנים. וללא מורא
עךאבה כפר נסאר, יוסף סעיד

כאור־יהודה חושף
 רעוע, בצריף משפחתי בני עם אני מתגורר

 שעה, בכל לו צפויה התמוטטות סכנת אשר
 לשם אנו מתרוצצים חודשים ארבעה וכבר
 דחו מתחילה הצריף. להחלפת אישור קבלת
 הניעה שלבסוף עד רבות, פעמים אותנו

 אחד בהיר ביום יסודר. שהעני! תשובה
בדי ולאהר ״עמידר״, מהנדס במקום הופיע

המיידית. החלפתו על המליץ הצריף קת
חוד מארבעה למעלה זה העני! נטשד מאז
ב קשות. סובלים עדיין וילדינו ואנו שים,
שא לפתע התמוטטה קרירה ורוח נשם ליל
 החלטנו ויאוש, פחר מתור ואז, התקרה. רית

 ועברנו מקור, שנקפא עד נחכה לא כי סופית
 יותר. מתאים מנורים לצריף עצמנו רעת על

וסיפר דר״ י ״עט לחברת סרנו בבוקר למחרת
 הבנה כל גילו לא הם אולם כד, על לה נו

 הרב בסבל התחשבו ולא המיואש, לצערנו
 התפרצו אלא החורף, כל במשד עלינו שעבר

 ואכן משטרה. להביא ובאיומים בצעקות־זעם
עשו. גם כר

 פירקו למקום שהוזעקו השוטרים בעזרת
האי חפצינו ואת רחמים, ללא הצריף את

 מצאנו לא עתה ועד בחוצות, פיזרו שיים
לנו. שהיו החפצים כל את

ב׳ אורייהודה מעברת אברהם, ש.
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