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 שאשכי? ידע ?בוז הזה. ?״טאביז" הנוגע בכל
יתנגד. ש?בוז ידע אשכו? יקה,

 וכז יוקר, תוספת נקב? ש?א יהיה הסוף
מאיתנו. היט?ים יקהו
 אחיזת־ הב? אותנו. סרטים למעלה שם

 נלי־ בעיירה כבנויים בנו נוהנים עיניים.
?אנטי־שט״ם! ניהפר ש?א רק קטנה. ציאנית

אונו קרית פורת, י.
ודרדר קוץ

האח בטאטרו אבנר' אורי של מסקנותיו
 (ה־ ידעו?״ הם ״האם אייכמז, בסידרת רון

שיעור. ?אין מגוחכות ),1184 הזה עו?ם
 המערב מנהיגי אשמים כאי?ו טוען הוא

ה נם הם, רק ו?א הנאציזם. בהתפשטות
 אשמה עור. ?המשיר אפשר הנרטניח. אומה

 ואשם ברווב?ט, שבחרה האמריקאית האומה
בצ׳רצ׳י?. שבחר הבריטי הפר?םנם

 נגיע הרי כא?ה, בהאשמות נמשיד אם
 בהתפשטות האנושות ב? שאשטה ?מסקנה

תו ?כ? היסודיים האשמים וכי הנאציזם,
וחווה. אדם הם חברתית פעה

תל־אביב בלייכר, אלי
 ״קוץ נ׳: פרק בראשית ראה ספק. כל בלי

״ תצמיח ודרדר ...
הפורנוגראפיה גכול

 גבול. כל עוברת כבר שלכם הפורנוגראפיה
לביא, דליה של העירום לתמונת כוונתי

שפיר! זיווה של זו ע? אף והעולה ),1195( הזה״ ב״העולם שפורסמה
פתח־תקוה ברגר, בנימין

סקנדליה■ ממש
 אוהבת שאם טבעי, וכמעט מאוד. ■פה

 למישהו נותנים אם אד בתה. את נורא־נורא
 שהכתבה רצוי עמודים, שני על משהו לכתוב
 מהיום איר ברור לא אובייקטיבית. תהיה

 ריסים אז ״כבר לביא לדליה היו הראשון
 וארור שחור ושיער סבוכות גבות נאים,

״ כד בל ...
 בנות ״דליות", עשרות יום־יום דואה אני

לב עגולות, קרחות, וכולן ופחות, שעתיים
ש מקווה אני ! ומרטיבות צ׳רצ׳יליות נות,

 ביום תהיה דליה־של-אטא הבאה בכתבה
. הדליות שאר כמו (לפחות) הראשון . .

רמב״ם, בית־החולים מיילד, דגן, אהוד
חיפה

 אבל אחוז. מאה לביא שדליה ספק איז
לוה ״חולות הסרט את דונרי: לכם אומר
 אפילו לראות מוותר אני אראה. לא טים",

 סרט אראה לא דליה. כמו עולמית התיכה
בנרמניה. היושב יורד עשה אותו ישראלי

תל־אביב כ״ץ, ברוך דויד
הגדודים השטחים
 חיים של מיכתביהם למקרא הזדעזעתי

 11195 הזה (העולם נרוס ואסתר בר־איל!
 לי תיארתי לא הנדולים״. ״השטחים על

 ה־ יפו את להשוות שיכו? ישראלי שקיים
ה שהיא עיר-הקודש, לירושלים עיר־הזונה

שלנו! הרוחני והמרכז סמל
 מדוע להבין כדי פרויד להיות דרוש לא

 יפו של הזנות את בר־אילן הקורא מעדיף
בירושלים... אז קיימת שהיתה כביכול, הפוליטית, הזנות על

חיפה בלום, יוסף
החומות כין

 מציע )1195 הזה והעולם ברש שמשה מה
 השערים את קרב, וללא לרווחה, שנפתח הוא
ב שתשתולל מנת על הדיקטאטורה, בפני

 תיקווה תור דמנו, את תשפוד רחובותינו,
 לנקום ונכדינו בנינו את ידרבן שמותנו

הוריהם. מות את
 להילחם מוטב לא האם נחוץ? זה מה לשם
 וכש־ בחוץ, כשעורו הדיקטאטורי באוייב

עלינו? מגינה הדטוקראטיודהחלקיח חומת
טבריה גזית, יצחק

גבר דרך
ה כאשר לגברים, רציני אתנר זה היה
 להוכיח ניסתה מהרצליה, יהודית קוראה

 הגברים כי )1195 הזה (העולם במיכתבה
ב היא אם מסופקני גברים. אינם בישראל

ה כי מתכוונת. שהיא למה הבינה עצמה
 ליום. מיום ומתערפל הולד נבר מושג
 המושגים כל את מקבץ אבן־שושו היה אילו

 להוציא היה יכול ״גבר״, של המשמעות יסל
מילון.
 כאשד לנבר. עצמי את חושב למשל, אני,

מסובב אני נאה, נערה ברחוב רואה אני
 אני עושה לפעמים ראשי. את אוטומטית

ש למרות נערה, כלפי לאדיש עצמי את
 אני משחק לפעמים מתפוצץ. אני בקרבי

מת שהיא 1בזט בו המתפוצץ, תפקיר את
 למישחק. העניין כל נהפד למעשה פוצצת.

הנבר. הוא טוב, יותר לשחק שיודע ומי
 זה מי דיזננוף ברחוב יהודית, תשאלי,

 שיזכור מבלי נערה עם במגע לבוא שהצליח
שהצליח זה או היום. למחרת מראה את

 שאחת מבלי נערות, שש עם אחד ערב לצאת
 ששבר זה או חברותיה. של קיום על תדע

 להחחת! הצליחה היא מכן ולאחר נערה לב
התאבד. לא הכל ולמרות נשואי־פספורט,

 אם כי לר נשאר לא יהודית, ועתה,
 ״גבר״. נקרא דעתד לפי מה בדיוק לקבוע

 במערכת. כתובתד את תשאירי תרצי, ואם
השווה. לעמק להגיע נוכל אולי

ירושלים כהן, רפאל
דמות׳ כהן
 מיכתב כתבתי שלא סליחה מבקש אני
 אבשלום שלי שהבן מפני שעבר, בשבוע

 הנודניקים לכל לב תשימו אל חולה. היה
 זה צחוק. ממני לעשות שמנסים האלה,

 )1196 הזה (העולם נגדי שכתב האחרון
 למה יודע לא ואני כהן, לא בכלל הוא
להד צריכים לא בכלל אתם מתערב. הוא
 שלי המכתב את רק כאלה, מכתבים פיס

סבלנות. איו כבר לי כי שתמצאו, הלואי
תל־אביב כהן, שלמה

בסדר;
 שילד המיואש על ממליצים רק אתם למה

 שחור אני גם שנריר? להיות לאפריקה
 שנגמור ואחרי אידיש, קצת יודע אני וגם

 לשלשה פנוי אני הכותנה, את לקטוף
חודשים.

תל־אביב כהן, שלמה
צכר נגד קוץ

 משו־ טצא צבר העורב! אצל הזרזיר הלד
 מה פורימאנים? אצל להוטריסטן מה כתו;

 ושב בא ובכן ״הארץ"? אצל צבר לשמעון
 ״כלב אנחנו לו. היאים אצל אחד כל עטנו.

 שמירה כלב העדר, את המדריד הרועים
 עם סאן־ברנרדי כלב גנבים, על הגובה
 המציל צווארו, על תלוי ברנדי בקבוק
 מאולף כלב או בשלג, גוועות נפשות
 הזה (העולם חתחתים.״ בדרר עיוור המנחה

!הללויה).1195  לצברי אשר השירים שיר !
. יה בה יה — !יומרה איזו הזה. העולם . .

תל־אביב אמיר, שרון

הראש על מקלות
ה ראש נולן, אלי על כתבתם פעם

 מפא״י). (מטעם מבשרת־ירושלים של וועד
חדשה. אפיזודה להוסיף יכולים אתם

 הכל את עשיתי אז, לכם שכתבתי כפי
 היה לא הדבר אולם ממבשרת, לעבור כדי
 חיי, ימי כל במבשרת להישאר בחשביקל.

 ונוחה. נאה בצורה דירתי את שיפרתי
 דבח למר דירתי את הבטיחה הסוכנות

 בדירה השיפורים בעד לשלם שהסכים סעיד,
 3 לפני שנטעתי והנפנים העצים ובער
 התברר ממבשרת, לצאת כשעמדתי שנים.

 פקיד גוזלן, מר של ההבטחות כל שלמרות
 אחרת למשפחה דירתי נמסרה הסוכנות,

כלום. לשלם רוצה שאינה לוי, בשם
 נפשות, שש מונה הראשונה המשפחה
 מרוע כן, אם חמש. רק השניה והמשפחה

 מקל שברה לוי אשת כי הזה? השינוי
 לו קרעה נוזלן, ראש על חתיכות לשלוש

נוס מלא אוטובוס בתור וזה חולצתו, אח
 והתנהגתי צעקתי לא שמעולם אני, עים.

 כאיש ובאדיבות, מוסרית בצורה תמיד
 ששוברים ואלה פושע, כמו מנורש טחונד,
הכל. את מקבלים ראשים על מקלות
ש העצים עבוד פיצוי כשדרשתי ...
 פקיד לי אמר לבית, מסביב בשטח נטעתי

 אותם השאיר עניינינו! לא ״זה הסוכנות:
אותם!״ תעקור או

ירושלים מבשרת גולן, אלי

לרבנים אותה זרוק
 ש- השחורים, את שידפקו לי איכפת לא

 שתקום אפילו הערבי. המיעוט את ירכאו
 לגבי לי. איכפת לא בישראל דיקטאטורה

משנה. זה אין  המדוכא, הדפוק, הציבור עם נמנית אני
בא לחלוטי! וחסר־זכויות־האנוש המשועבד

 הכוח חסר־אונים. ציבור זה איו אומנם רץ.
 להפיל בו, להשתמש ויידע ירצה אם בידו,

הנשו הנשים ציבור זהו דיקטאטורה: כ?
בישראל. והאמהות אות  וכולן, הולכת, וקואליציה באה קואליציה
 וזרקו אותנו הפקירו שבכנסת, הנשים בול?

 נוהנים הרבניים בתי־הרין לרבנים. אותנו
טבבהמות. גרוע בנשים ולח לחקור באפשרותכם מגזימה. אינני

 זה מצד להתעלם בוחרים אתם נם ואם שוף;
 לקרוא אטשיד מצדי הרי בארץ, החיים של
 מה נו, להפטיר: ולבסוף הזה״ ״העולם את
חיפה קריתי, א.בעצם? לי, נוגע זה

כרים של המאריירה
 תלי הפועל כמזכיר

בשאט-נפש להכחיש

ברים

 לי נא הרשו ■אביב,
 בקשר דבריכם את

 והמאמן ברים לצבי
 (העולם שמילוביץ

).1194 הזה
 לא ברים החבר

הזמ לוועדה מונה
 מרכז על־ידי נית

 על־ אם כי הפועל,
 על-ידי- לו כשהוצע ת?-אביב. הפועל ידי
 להנהלה להיכנס נו

 אגוד■ של הקבועה
תו בכל סירב תנו,
פגי לאחר ורק קף;

 נאות כספר שות
לפעי להיכנס ברים
 הל־ בהפועל לות

 של לתקופה אביב
ה אין לדעתנו . ..שנה.

 ממאמנים בכושרו נופל שמילוביץ מאמן
 שם היא ומסירותו ארצה, המובאים זרים
 מן המצוצה מרכילות ניזונה הכתבה דבר.

האצבע.
הפועל, סזניר מיברג, מ.

תל־אביב סניף
שהת לכתבתו, נאמן נשאר הזה העולם
 לו שנמסרו דברים על השאר, בין בססה,
תל־אביב. הפועל קבוצת שחקני על-ידי

באלפונטא הארי
ו ת ק ה ל ו

 לספטמבר 8 .7 ,4 ,3 התרבות״ ב״היכל :תל־אביב
 5.9 האומה״ ב״בניני : ירושלים

6.9 ב״ארמוף :חיפה
: ם י ס י ט ר כרטיס. רדיו־אוניון, לאן, רוקוקו, כנף, :ת״א כ

גינצבורג־יובל נובה. חיפה: כהנא• ש. ירושלים;

? שערות בעיות
שערות בעיות להם שיש אלה וכל
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 בארצות■ המפורסמת מהאוניברסיטה הכ״ל שבמכתב לך דע
 שהמציא לשערות החומר את מבקשים הם ,,הרווארד" הכרית

 המכון בעל רובין, אלכם הביאוקוסמטיקאי, בעבודתו ומשתמש
 .22128 טל. ,2 פינסקר רה׳ תל־־אכיב, רוכינם־קוסמטיקוס,

.1 מס׳ הרצל חיפה,
אליו. לפנות כדאי לך גם
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