
 חבריד וכי כניד, הקהל דעת כי מבזרים
 להם. תאמין א? עליד. מתרעמים למפלנד.

?בוי. מר איתר, אנחנו
פתח־תקווה כהן, דויד

 אחרי נם אם תושתק, זאת פרשה נם אם
 ושות׳ פרם ימשיכו אלה נוראים גיבויים
ה כארץ יותר לשבת מה אי! — לשלוט

 כמה ולבי־וח החפצים את לארוז צריד זאת.
 לפחות, שם, הנ׳וננל. לתוד עמוק שיותר

 הם שהרי טענות. לד איז אוחד, כשאוכלים
נתניה ברנד, שמואל נלויים. .קאניבאלים

 מאז אבל השניים, ביז קשר שאיז יתכז
 לבוז, לצר שלכם המלחמה את שהחילותם

וה הטוב העתוז להיות חור הזה״ ״העולם
 חיזקו העברית. בשפה ביותר והיקר יפה

ירושלים מושיוב, נעמי ואימצו.
? מפא״י כחפות

הרו את מקבל שבועונכם את הקורא כל
 סו־ במלוא דמוקראטיה הינה שמדינתנו שם
 נוקטים שאיז הסיבה זוהי וכי המלה, בז

 השלטון למעשה, אתכם. לחסל כדי אמצעים
 כדי דיקטאטוריות בדרכים נוקט בארצנו
 מעוניינת שמפא״י אלא עצמו, את להבטיח

 לצודד רטוקראטיה. פני להעמיד זאת בכל
הזה״. ב״העולם משתמשת היא זה

ה של דבריו את המבטלת הוכחה זוהי
 תחת נמצא אינו הזה״ ״העולם כי עורר,
מש דבר, של לאמיתו שהרי מפא״י. חסות

.בעקיפין מפא״י את הזה ״העולם רת
ראשון־לציון הלפרין, עמנואל

הדוקטור שד הרצפט
 (העולם טאנדי של הדפוקים על כתבתכם

ה כל אמנם במקומה. היתה לא 0202 הזה
 מה כל ונם נכונים בה והעובדות פרטים

 נכון זה היה לא אבל מחוכם, ״כמשתמע
 הנבחרת יציאת ערב דווקא זאת כל לפרסם

תל־אביב חביב, מנשה .לסיאול.
 לוי ויהודה מהלל נרונדמז, כי כתבתם

 אי עקב קשה נפגעו
 דבר לנבחרת, צירופם

המ מחוייב שאינו
 האם כלל. ציאות

 חובבים ספורטאים
נפג להיות צריכים

 ניפויים מעצם עים
 הם להיפד, מהסגל?
 כי לחוכיח צריכים

 שיצרפו ראויים הם
 וזאת לסגל אותם

 הקשה, בדרד עושים
רצו אימונים על־ידי

 בכי על־ידי ולא פים
ש כפי האמא, אצל
 מהלל. זאת עשה
 הזכרתם לא מדוע

 רצבי, זכריה את נם
 פתח־תקוה, מהפועל

וכלל? בלל קיים הוא אין בשבילכם באילו
ענזישב דויד, עזרא

 פרם שיסעו! נגר דברים מפרםמים שאתם
 לבוא אד בנו, דברים ויש יתכן וחבריו,

 מאנדי את ולהאשים לסיאול הנסיעה ערב
 זו — ססויימים שחקנים לנבי לב בשרירות

 של שליטה שורה פירסמתם שיפלות. כבר
מאחו עומדים ואתם מהסנל שנופו שחקנים

ל שגרם בזה טאנדי את ומאשימים ריהם
שכוש לב שמתם לא בוודאי כושרם. ירידת

 ואפילו ניפם. שמאנדי לפני עוד ירד רם
 על היה האם רצה, משביע כושרם היה

 אנו לסיאול? שחקנים שלושים לקחת סאנרי
 עצומות. בעיניים מאגדי על לסמוד חייבים
 לבוא אפשר האם שלנו. הדוקטור הריהו

 לחולה טסויים רצפט שקבע לרופא בטענות
טוב? אינו שהרצפם ולהתקיפו

ירושלים קמינר, שמואל
קצוהמ יכולתו על עירער לא הזה העולם

 זכותו על לא וכן מאנדי, ניולה טל עית
ה נבחרת סגל את כרצונו ולנפות להרכיב
ש הסכנה על התריע הזה העולם כדורגל.
 אחרי מהסגל, כדורגלנים הרחקת בטיסת

ההזדמ להם שניתנה מבלי אליו, שצורפו
הת לא זאת מסיבה עצמם. את להוכיח נות
 רצבי, זכריה פרשת על הזד, העולם עכב

 נעשה וניפויו הנבחרת במשחקי ששותף
המעשי. המיבזז! אתרי

ואייכמן בדיחות
 כולו העולם כי בטענכם טועים אתם אנב,

 הזה (העולם אייכמז פשעי טנילוי זועזע
 בחוץ־לארץ, רבים פנשתי עצמי אני ).1083
 שהיטלר מה על דבר שום להם איכפת שלא
 אתם אם כר, על בדיחות אפילו יש עשה.

מתכוון. שאגי למה יודעים
 דמת־גז וייס, פליקס

 מתון הזאת, הקאריקאטודה כמו למשחו
הביירותי: אל־אנוזאר

 שהרגת מפני למות לך מגיע ב.ג.:
יהודים! מיליון ששה

 לי שמגיע אוסרים רבים אייכמן:
השאר. את חיסלתי שלא מפני למות

השבוע ציפור
ש לפני זה את לכם לכתוב ממהר אני
 של לקלסתר הכוונה כמובן. מצחוק, אמות.

 כזה דבר השבוע. ציפור על גלילי, לילי
 לילי. בראבו עולמי. פשוט קראתי. לא עור
 המשכו־ את מיד לד יכפיל לא העורר אם
 איזה ניראה כזה. קלסתר לו תעשי — רת

אז. לו יהיו פנים
תל־אביב בראור, שמעון

הרבנות חוקי
 ביקורת למתוח שלנו במדינה אפשר מדוע
הרבנות? על לא ורק — מוסד כל על תוצאות ולהשיג
 בקשר בעלי עם מתדיינת אני שנים בטשד

ש לפני לגירושין.
 השנתי אחרות נים
מבית• נירושיז צו

תל• של הרבני הדיז
 בעלי אולם אביב.

 תפס הביתה, חזר
 ואחרי דיור עמדת
 מפני ברחתי שאני

ש וההסתה מכותיו
 ילדי שני את הסית
 עלי הכריזו נגדי,

טור כעל הרבנים
הו שכבר אחרי דת,
 שהוא לבעלי רו

להתגרש. חייב
 אורחי בית־טשפם

ש בעלי, נגד פסק
ה אבל אותי, חיכה

 מזה התעלמו רבנים
 עצמם שהם לגט טפסק-הדיז שיהתעלמו כמו

 ולא לכאז לא עצות. אובדות אני עכשיו נתנו.
 איו גם יבולה, איני בעלי אל לחזור לכאן.

 אינו ואיש לתת אוחו מחייבת כבר הרבנות
 בעיניהם. כטוב בי עושים הם פה. פוצה

 לי יאפשרו לא מדוע חטאי? ומה פשעי מח
האדם? ככל לחיות

תל-אביב לוי, ויקי
לתיירים בן

 הזה לתיירים״(העולם ,.לא לרשיטתכם כקשר
 שנשתרבב אי־דיוק לתקן אבקשכם ,0203

הא השיר של העבריות הזכויות לרשימה:
ל שייכות מונטז, איב של פרי־עטו מור,

 הזמרת הפסיקה זו מסיבה ״זרקור״. להקת
 התיאטרון״. ב״טועדוז לשירו טובי אסתר
 הליצן״, ל,.שיר בקשר הצינית ההערה אגב,
מיו היתה התוכנית, באותה שר אני אותו
לדעתי. תרת,

תל־אביב ברמן, בני
והמזכירה מרון חנה

 הדו״ח פירטום על טחמאותי את נא קבלו
(העו בארץ התיאטרונים מצב על המיוחד

 הסערה בשעת שנם טום ).1203 הזה לם
 לטפל ופנאי מקום מצאתם ״הפרשה״ סביב

 כמו סנסציוני, לא אבל חיוני כה בעניין
 בסופו כי המדינה. של התרבותיים החיים

מא יותר התרבותית הרמה תקבע דבר, של
הפוליטיות. הקנוניות שר

תל־אביב בק, הלל
מ פחות מרוויחה מרון חנח מזעזע. ...

בעלי! של הפקידה
תל־אביב דרוקר, אורה

ובו׳ אדן־־נגן התיבח
ה עורר אותי מביא שבועות לכמה אהת
 מציין אני דעת. טירוף לידי שלכם כיתוב
 (העולם האחרון לנליון הסתייגויות מספר

):1201 הזה
 על־ידי מכבר לא הוחלף — ״ניבוי״ א)

״תימוכין".
בב היה הזה השם — ,איתיופיה״ ב)
 בארץ אהדה לרכוש כדי מם־שפתיים חינת

ב״חבש״. פנם אין זו.
 מוזר קצת מצלצל — ארר־ננן" ״חתיכה

דקדוקית. מבחינה
 — נאט״ו״ בריח מפקד ״קונייב, ד)

 אם ז״ל, פטאלין תנובת היתה מה תמהני
הידיעה? את קורא היה

״56 בז סטודנט אידלשטיין, ,.הסופר ה)
האמנם? י־

גבעתיים בר־שירה, צבי
 בתימונין, תומן אינו הכיתוב עורן א)

שהוכ הקודמת, למלה גיבוי לתת מעדיף
 הפגם מלבד ב) צה״ל. על־ידי לשימוש נסה

 ושם מאתר עצמם, האתיופיים בו שרואים
 לארץ שניתן אביסיניה, בשס מדי קשור זה

הא הבחינה מן אבל נ) מוסוליני. על-ידי
 תגובת נמו בערן ד) גמור. בסדר חרת,

 מקומו את שמצא נורסמאד, נורים הגנרל
כן. ה) ווארשה. ברית מפקד בידי תפוס

הקיננים מארץ עמום
 בשבילנו היתה ומרעננת חשובה הפתעה
 השנת ראש בגליוז הספרותית התוספת
 לפנוש שמחנו במיוחד ).1200 הזה (העולם

 קינן. עמום מר ואת שיף מירד את שוב
 כל בפני ״שמפרחת״ את טדקלטים אנחנו
וב הגרפית העריכה הביתה. הנכנס אורח
להפליא. טעם בטוב נעשו החוטר חירת

תל־אביב הניגסברג, ויצחק אווה
 נפשנו, עלזה ומאד צהלנו נדולה צהלה

התי בגז אצלנו ששרים השירים משמכלול
 הקריאה שלנו המטפלת כאשר נוקות,

 עמוס של והחחיה הרגש עמוקי שיריו לנו
 ״חמור הנושן הזמר לנו שנמאס מאחר קינן,

נעו נתחדשו — נמל״ של תחת מנוול,
 של בחוצותיה ולקרטע לדדא טשנוכל רינו
 — שפתותינו דל על חדש טששיר גונז,

הקנינים. מארץ לעמוס רננים מזמור
מ גשנבה אהת שבמרומים, שהדנו אר

משוררנו מתכוון למי הצערערה: בינתנו
 מילין גבב באותו השופב וכרות האש מעוד
ו ומאחר זובי!״ מי בא. הוא ״הנה מלבב

 את ושאלנו הלכנו מעטנו, הדברים נסתרים
מת שהלז רב שבטחונה אמרה, וזו הנננה

 וקטנים יתכן יהיה, שלא איר לעצמו. כוון
ה אישיותו בנבכי מלנבור ומושתנים אנו

 ומכו־ גדולים אד דנן, עמום של מעורערת
 עתון זח כיצר לתהות דיינו, אנחנו נרים

זאת? לו יאפשר עצמו המכבד
גונן הפעוטון, ילדי בשם

טה ישראלי שרותדויד להקל
דוקטור רדיו ע׳־י

24433 טל. תל־אביב * 4 אידלסון רח׳
וסרט תקליטים על מקליטים

 מצוה לכר
 לכנות

 למתחתנים
 לפוליטיקאים

 הזקנים להורים
 ט מכונות תקוני
בהנחה הקלטה סרטי

הפטרות -
שירה -
חופה -
נאומים -
 נצח מזכרת -

רמי־קול. והתקנת
זו. מודעה למגישי 10ס/ס

 הגדולה ההצלחה אחרי
 החלמנעצ״ש בוזל־אביב,

15.10.60
ן ו י  צ
 ירושלים

 של מריה
יורגנם קורד

הגדול הדרמטי בסרט
ם י ר ב כ ע ה

 בפסטיבל ראשון פרס שקבל
 1959 הבינלאומי הפרסים
ה את של למריה והעניק

 של הטובה ״השחקנית תואר
השנה״.

 וצרפתי עברי תרגום
ב ו ר ק ב

חיפה תמר
 סרטים להפצת החברה

הקרוב. במזרח

צרפתית • אנגלית
, בביה-ס ויסודית קלה בשיטה לומדים א ״ ת ״ ה מ י ד ק .20314 טל. ,74 בן־יהודד- .

:פותחים אנו
 כתיב, דקדוק. שימושית, (שפד. למכוגרים נוספים ואודפנים קורסים •

והערב. הבוקר שעות בכל הלמודים ).0ע״ס6ז8311(תס ושיחה סגנון
 תיכון ה׳״ד יסודי, ג׳־ח׳ גומרי כתי״ספר לתלמידי אולפניות •
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מעולים מורים קטנות, כקבוצות
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