
מכתבים
רשמית התנצלות

 סליחת את רשם' באופו בזה !טבק׳* אני _
 שיו־ לפני שחשבתי המחשבות ער ׳■•םערכת

 סר של םאטרו קריאת עם חודשים, שה
 הזה (העולם חדשה״ ״חזית אבנרי אורי

לפ העלה בו >,1195
 סר את נם על תע

לכו,. פנחס
 מר של עטרתו

 לי נראתה אבנרי
ביותר, תמוהה אז

 כי טענתו וביחור
 עתה הנהו לבון מר

האופוזיצ המנהינ
במדינה. היחיד יוני

האנטי• הקו נטישת
 של העקבי יי מפא״

 נראתה הזה העולם
 ואף כבנירה, לי

 בחוג זאת אמרתי
חברי.

 עומד אני עכשיו
 אב• למר לו עמדה אם יודע איני פבוייש.

 ש- או מפליאה, פוליטית אינטואיציה נרי
 העומד על מצויינת אינפורמציה בידו היתה

 עמו. חיה הצדק פנים, כל על — להתרחש
 לא (והם או שחשמיצוהו אלה כל עם יחד
-ליחתו. את לבקש אלא לי נותר לא מעטים), היו

ירושלים סגלוביץ דויד

התאפקותו קצת הראו אנא,
אשקלון דורון, שי

הפושע הכזב
 וה־ המתבקשת, המשמעות את הזכירו כבר

 דוגרי- מהודעת הנובעת םועזעת־תטיםים,
 רצון פתור כאילו לבון את שהאשימו פרם,

הצ — (כלוטר האלה״ הבחורים על להתחבב
 פעולות• הראשון הרגע טז להם ״נתז בא)

 בימיו מעולם בה זבו שלא בקלות תנטול
בן־גוריוז." של

מתי על הדיבורים כל האם היא: השאלה
 והתגרויות פרובוקאציות על בגבולות, חות
 הברירה לנו משאירות שאינן האוייב, של

 בבסיסי- ולהלום בקורבנות להסתכן אלא
 — כביכול המרינה את להציל כדי חאוייב,

פושע? וכזב דברי-הבל אלא היו לא
 ניסו זו איומה ממסקנה שנחרדו אלה כל

 יתכן לא וכי השמצה, שזו בהנחה להתאושש
 ״הבטחוו", קרי בקודש־הקדשים, המכהן ששר
 כזאת. אפשרות בחלום־בלהות אפילו יעלה
ה. עצם מספיקה לדידי ברם, מ ש א ה  ה

ש אלה של המוסרית רמתם את המוכיחה
גורלנו! את קובעים, ועדייו קבעו,
 להאמין נוטה אני זח שבעניז לציין עלי
 שקר להמציא יכלו לשקר, שאם משום לתם,

 כזה. בומראנג במקום מוצלח, יותר הרבה
היום. ער הוכחש לא נם הרבר

תל־אביב אלדר, יעקב
הביצה
 התעשייז השבוע נראה וגלמוד ״בודד

 הרגיל צ־וס, ירושלים. ברחובות צ׳ופ יעקב
 מרוב סבל כהלכה, ולשחות בבארים לכקר

הע אחדות ח״כ לבילויים לחברו גענועים
 ללונדון.״ השבוע שטס אלון, יגאל בודה

).1198 הזה (העולם אנשים מדור כתב כד
ול התעשיין של נענועיו על להקל אוכל

 הקיבוץ של םםשקי-הםפר נאחד מקרה ספר
 וינאל המאוחד הקיבוץ הלא כי המאוחד,

 לארוחת־ לשילה! בהסבי הד. היינו רם אלון
 מעליית בחורים לידי ישבו במשק, בוקר

 טהמנישה ביקש מהם אחד המשק. של הנוער
 כראי זו. השיבר חולה?״ אתה ״מה, ביצה.
 יום אותו עבר בחור אותו כי לציין

לערימות. קש חבילות בשידור
חיפה יעקב, לוי

חיה: אווה
 ריגר מר של סיפורו את שקראתי אחרי
 על )1203 הזה (העולם ״תעלומות" במדור

 איני המלחמה, אחרי היטלר עם פנישתו
 יעניין אם יורעת
ה הסיפור אתכם

׳ בא:
 שנה 13ב־ לפני

הנב' עם נפגשתי
 של אשתו פוליטם,

 יוון בממשלת שר
אר שבאה בזמנו,

אד עם בקשר צה
 לבעלה שיש מות

ש (דומני בארץ
 שכונת אדמות אלה

פולי־ הנב׳ ברנר).
 ערביה שהיא טס,

יפו. בת נוצריה
 ביוון חיתה אשר
 הער מלחמת בימי

כי לי סיפרה לם, גלדאוו אווד! ה אין אוו וכמה כמה נפגשה כר
 יותר פנישות ובכמה היטלר, עם פעמים

 בראון. אווה אהובתו, נם נוכחה אינטימיות
למ לשבח, דיברה היטלר של אישיותו על

 העם שסבל הסבל בנלל אותו ששנאה רות
המלחמה. בתקופת היווני
 אווה את שפנשה לי סיפרה השאר בי!
י בדאון ר ח ה. א מ ח ל מ  יכולת איני ה
 אמרה אופן בכל שנקבה. המקום את לזכור
ל להסתלק. ומיהרה אותה, הכירה שאווח

 לנכון מצאתי הי, שהיטלר הסברה אור
כד. על לכם להודיע

תל־אביב אזרחית,
במדינה. ראה אתהבראון: על אחרות ידיעות

ופירושה פרשה
 שאחד מפני בשעתו נפסק קאסטנר משפט

 עלול הדבר אותו נרצח. נו המשתתפים
עצתי נז על לבוז. לפרשת חלילה לקרות

הרא על עיז לשים לטכה: תרופה להקדים
זטן. ובטרם דין, ללא יפלו שלא שים,

תלאביב גולדגרס, חנן
 של תעלוליהם את החושפת לפרשה בקשר

 תשומת־לב אח להסב הנני בינ׳י, נערי
 חובב פרשן ממילא שהוא ראש־הממשלה,

הבאים: לפסוקים — התנ״ד של
 ימשלו ותעלולים / שריהם נערים ״ונתתי

 ואיש באיש, איש העם וניגש / בם,
בנכ והנקלה בזקן, הנער ירהבו / ברעהו

בד.״
ד׳־ה׳. פסוקים נ', ישעיהו

תל־אביב ירון, דוב
ם א ה  לבין לבוז פרשת בין קשר קיים ...

 ״הזאבים״ רולז, רומן של מחזהו שידור
שעבר? בשבוע

 הסגרתו בי העם״, ״נציג טוען במחזה
 גיסא, מחד וחף־מפשע טהור אדם של למות

 את ששנא לאומי מנהיג של שמו וטיהור
 מאירד המוות משפם להוצאת והביא הגידון
 המולדת, לטובת הנדונים בתנאים היו גיסא,

ולא אנושי מצפון לבין בינם אי: וכי
כלום.

 משודר זה מחזה בי מפתיע זה האין
ש- בשעה בדיוק

 בשארית מגסה שלנו הבטחה תת־שר )1(
 חברו של שמו סאוב כי להוכיח כוחותיו

 צורר היה למיניסטריון) לתנועה, (למפלגה,
לאומית? חובה לא אם — בטחוני

ולהיחל• להצדקה זקוק תת־שר אותו )2(
 שטמנה הראשון שהיה — טהסלכודת צות

שר לאותו נפשעת ובפחדנות בזידוניות
וחבר?

נאו הנהרה אבקש טהור, כחובב־תיאטרון
תה.

תל־אביב עמרם, ס.
השדה כעשב
 כשחם הצימחונים את מציירים המיר
 כפי בשרה, עשב ומלחבים ארבע על עומדים
 ).1198 הזה (העולם צבר שמעון אותם שצייר
 סנוחכים פחות הבשר שאוכלי לחשוב אפשר

מחציםחונים.
 חבש- את מצייר חייתי יכולתי, אילו

 ונונסים בשדה ארבע על עוטרים דנים
ותרנגולות. סרות בבשר בשיניהם

תד־אביב גולדגרם, חנן
למשל? כן,

הספורט שר
 שר לטנות הצורר על העורר של לטאטרו

>:1199 הזה (העולם בישראל ספורט
 ד׳, עד א׳ סבתה היסודיים, ננחי־הססר

 בכיתה התעטלות. הנקרא שיעור בכלל אין
 על ההתעמלות שיעורי ברוב משתטשים ח׳

שי לתרגילי לנצלם או חורים, לסתום סנח
אחרים. עורים

 סנן אסף, עטי מר חוריע שנה חצי לפני
מת למחלקודספורט ראש שמינוי שר־החינוד,

 אני טתאים. מועמד חוסר בגלל רק עכב
 זולטן ריר מתאים; אחד איש לפחות מכיר

ש ולהתעמלות. לספורט פרופסור דיקשטיין,
ה הספורט מראשי אחד שנים בפשר היה

 של האולימפיות המשלחות וממנהלי הונגרי
 קלטי אננס •סל האישי טדרינם היה ארצו.
.אלופי־עולם ועוד . .

. . בשני טפנרים בספורט אצלנו הענינים .
לפחות. דורות

תל־אביב אבישי, ב.
נורית של הנצחי
 >:1203 הזה (העולם בת-יער נורית של לנשואי־הבזק ביחס

 שני טצולטים בה! בתמונות מהסתכלות
 רושם נורית של הנצחי עושה הזוג, בני

עו הוא עלי. מוזר
 כאילו רושם שה

 כל־כר מתלהב אינו
 מקווה אני מנשואיו.

 הנשואים חיי שתור
הת תצמח נורית עם

גו בזאת. להבות
 מאוד, נלהבת רית

 שלא נראה אולם
 את להדביק הצליחה

בהת שלה הנצחי
זו. להבות

 מופר שלמה
 תל־אביב

 זו נורית נכוו!
 למה אר נאה, נערה
 ילא אצלכם, דווקא
יער ת3 ה• משבועוגי באחר

היא ובמה נשים?
 חיפשה לא האם מכלות־הדולארים? נבדלת

 להתבטא אם הכלכלי, הבטחון את היא נם
 ? בעדינות

בחייכם!
 תל־אביב מאובן, נחום קמחי, יהודה

ב כר על לעבור אוכל ולא התרגזתי,
שתיקה.

 שעבר ובשבוע טוסי, בשם בלב לי יש
 מזה לעיסות אובל עיכול. הפרעות לו היו

 פחות תהיה לא ובוודאי יפה, דפורטג׳ה
 ירה סחו שהנני נורית, של ט!ו מעניינת

בזה. לבם
תל־אביב שכטר, שמואל

 והתביישתי. נורית, של הכתבה את קראתי
 זמז אותי לרמות שהצלחתם על התביישתי

רצי שבועון אכן כי שהאמנתי אני, רב. כה
 לדעת נוכחתי שבוע, מדי קורא אני ני

שרומיתי.
. .  העולם את עוד לקרוא בדעתי אין .
 ב־ לפתוח עומר אני כן, על יתר הזח.

לק יחדלו למען חברי בקרב מערכח־שיכנוע
שבועונכם. את רוא

איישם אלמוני, קורא
אחד ספר קורות
 לביקורת הערות כמה להעיר לי הרשו
 ספר־הכיס על )1201( הזה העולם שפירסם

טרי ״קורות שלי,
אחד״: מסטר
הרשי בפתח (א)

הת כי קבעתם מה
ה למשרדי פרצתי

 לשם אוניברסיטה
 קביעה ציוני. תיקון

 שהמשפט בשעה זו,
 ובעת התקיים, טרם

נמר מכחישה שאני
 על עבירה חנה צות,

 מסירת וגם החוק,
 כלתי- אינפורמציה

נכונה.
 כי כתבתם (ב)

 מלוא להפיק החלטתי
 מהפרסומת התועלת

ו זה, לעניין ביחס
— הקורם ספרי

 הורות כולו ״נמכר —
 הוצא הנוכחי ספרי כי אמרתם כן לפרשה״.

למכירה. יעזור שהמקרה בסחון מחור לאור
ה ספרי על החוזה את כי היא האטת

 שלוש לפני ״סערכות״ עם חתמתי קודם
כאר ברובו ונסכי לאור יצא והספר שנים,

האח ספרי את חטקרה. קודם חדשים בעה
ה לפני רבים חודשים לכתוב התחלתי רון

 לה אין זה בענין קביעחכם כן על פקרה.
לסטור. מה על

 היה אחד, פרט לולא כי כתבתם (נ)
 מובן אוטוביוגרפיה. לחיות יכול הספר

יסור. כל משוללת זו שפיסקה
ירושלים יפת, זאב בנימין

פרס כשם ציפור
 של במדורה ),1203( הזה העולם בגליון

ה ״ציפור בכותרת נתקלתי נלילי, לילי
פרם״. — שבוע
 מזה מנסה הזה העולם בי מבין אני
 עלילותיו את קוראיו לידיעת להביא שנים

 שהיא הזדמנות בכל ומנסה פרם, מר של
 אם הקוראים. בעיני שלילי באור להעלותו

 כן, יתכן בטוח. איני בדבר צדק ישנו
 אני אד במהרה. יתברר הדבר לא. ויתכן

 להשוות נלוזה בדרר שהעזתם על מתפלא
 מנבלות הניזון דורם, לעוף פרם מר את

ובו׳.
 האמת את להעלות דרככם זוהי האם
 אד בהסתמכם ובזויה, עקיפה כדרר לאור,

 סיסמתכם אם ? מקרי שמות צירוף על ורק
 אל אנא משוא-פנים״, בלי מורא, ״בלי היא

בנ״ל. זולות השוואות על־ידי אותה תביישו
טבריה רוטר, עמי

. .  השבוע״, ״ציפור בשם הקטע למראה .
 חשק בחיי הראשונה הפעם זו אותי תקף

 אהדתי כשלעצמי, אני בפרצוף. לכם לירוק
 עקיצות של זו צורה אולם ללבוז, נתונה

 מהעולם ברנשים הולמת שיקוצים והטלת
ההחחוז.

 עדיין אם אברוז. סופה ...קיצוניות,
 שכל, בשם הנקרא טישקע טאותו לכם יש

 שהנכם קיצוני קו מאותו לסטות עליכם
לאחרונה. בו נוקטים

נתניה רוזנר, עודד

 רו־ הקוראים ני על מצטער הזר, העולם
 בשיעור פוליטית נמנה ראו זרזזנר מר

 לציפור מוקדש שהיה פשוט, אורניתולוני
 הקוראים הוטעו אולי נשר־הים. הוא פרם,

השיעור. בנוף הלבנים הכתמים על־ידי

אולימפי הישג
 ),1200( הזה העולם בגליון הטצולטת האשה
ב ססתכלת כשהיא

 המונף ישראל דגל
 אינה באולימפיאדה,

 זאת זיסמן. ציונה
יש אזרחית אני,

 לאה בשם ראלית
 שהצליחה שואבי,
 ול־ לשטח להכנם
 הנפח בזמן הצטלם
הדנל.

שואבי, לאה
 קרית־ביאליק

ול לדגל ׳שק דגל
שואבי. קוראה

כלונדץ מעשה
 מחוץ־לארץ בשובי

 ימים מספר לפני
 ב- לקרוא נדהמתי
 שאשתי דבר על יריעה 11198( הזה העולם
נכו אינה הידיעה בלונדון. כביבול, עשתה,

 שנגרם העוול את שתתקנו הראוי ומן נה,
לח.

תל־אביב בוכמן, גדעון
מצ מקורות־חוץ, על שהסתמנה המערבת,

 נפגע מומעית אינפורמציה בגלל אם טערת
בונמן. הגברת של הטוב שמה

כהן שלמה לא
 זח שאני לציבור מודיע כהן, שלמה אני,

 וצילמתם כתבתם שאתם פהז השלמת לא
בהן. שלמה שהוא

תל־אביב כהן, שלמה

שואבי

יפת

 ־•111x60 ״תל־אביב" קולנוע
טיבל  ראשון פס

ט של ר ס  המכסיקא* ה
שראל 1960 בי

בחסות
 כישראל מכסיקו שגריר

סגורה דסלה חורחה מר
בהנהלת

 מלרשטיין י. סלומון מר
★ ★ ★
 ונובביס משלזזת בהשתתפות

 ממכסיקו מפורסמים
הפרלמנט חבר המשלחת בראש

לנדה רודולפו מר
וולטר אריאדנה *

״העקורים״ הסרט כוכבת
קסמיה דה רחה *

סרטים וכוכבת זמרת
טרסו לוסז איגנציו *

 מכסיקו של הבמה שחקני גדול
״מקריו״ הסרט וכוכב

מורנו אליאס חוסה *
 ״סימיסריו״ המרטיט כוכב

ו״העקורים״
סאיזר דוד *

ומלויזיה רדיו סרטיס, זמר

פליקם מריה *
״לה־קוקרצ׳ה• בסרט ראשי בתפקיד

טרסו לופז איגנציו *
״מקריו״. בסרט ראשי בתפקיד

★ ★ ★
 יופיעו המשלחת בזנבי
ערב. מדי הקהל לפני

★ ★ ★
 המפואר הנשף יתקיים 12.11.60 בתאר־ז

 בו ״אכדיה״. מלון באולמי השנה של
 המנסיקאי״ הסרט שבוע ״מלכת תבחר

.23.10.60נד ״לאשה״ בשבזעזן פרסים
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