
 כמו הרבה כל־כד צחקתי לא מכבר זה
 העורך ׳צ? במאמרו שקראתי אחרי שצחקתי

ה את )1227 תזה (העוקם זבובים״ ״נייר
 הארי, בלוע הכבש נבלע בו הרגע ״מן פסוק
 אריה. נשאר האריה נשמע. קולו אי! שוב
הכבש?" מן נשאר מה

 מז שיישאר מה בדיוק ממנו? נשאר מה
 העורך אם — בטפא״י שיישארו הצעירים

מתכווו. שאני למה התכוו!
רמת־גן גולדמן, דויד

פארלמנטרית! ברמה הוויכוח את נשאיר הבה
 את מלעורר לחדול העורר שעל חושב אני

 ישתנה הנוכחיות שבבחירות הכוזבת התקווה
 תשלוט הבחירות אחרי נם כי ברור משהו.

 דויד בראשות מפא״י, בראשות קואליציה
 בין הבדל שאין הוכיח הנסיון בו־גוריוז.
השמאל. או הימין עם מפא״י של קואליציה

ל הוא זה בשלב לקוות שאפשר מה כל
 אומידלב, בעלי אנשים כמה לכנסת הכניס
 את שישמיעו אישי, וטוהר מקוריות ריעות

ו זו במה מעל האמיתית האלטרנטיבה
המפל בין האילמת השותפות את שם יקללו

 כמה אך — שמות להזכיר רוצה איני גות.
 מסתובבים עליהם חושב שאני האנשים מן

מסביבה. או שלכם במערכת
בנונע? מה

חיפה שפיר, חיים
מי/ את יעצור מי

רו מ א מ ב סי או סכנה — ״הפליטים ...
 מציע שהוא הדרך כי אבנרי אורי קובע כוי״

 על אבנרי מר חשב האם הבעייה. את תפתור
 בעית בקיום ישראל תודה בו שברגע כר

 ילחצו לשלום, ערבויות לקבל מבלי הפליטים,
 ערבויות ללא הפליטים את לקבל ישראל על

לשלום? ממשיות
ישרא לטדיניות־חוץ הצעות לגבי שנית:

 שברגע כר על העורכים חשבו האם לית:
 ערבויות שום לנו אין צרפת, את שנעזוב

 נשאר אז בנו? יחפצו ואסיה אפריקה שעמי
 אד הד״ר נאומי האם ומכאן. מכאן קרחים
בדרום? המצרים את יעצרו באו״ם קרומה

 יסודות הזה להעולם יש המגרעות למרות
 ובאסיפת נכונה, מטרה המשרתים חזקים,
 הנוער כי ראינו ״צפון״ בקולנוע פרס שמעון

הזה. העולם לגילויי אדיש אינו
ירושלים רבינוביץ, אליעזר

 צריכת הפליטים החזרת כי טען לא העורך
שהחז להיפך, אלא — השלום אחרי לבוא

 שהדבר מבלי שלום תיצור הפליטים רת
 אולי אנקרומה הד״ר באיש. תלוי יהיה

 רבינוביץ רא הק אן — המצרים את יעצור
 עם שלום לכרזת הצרפתים בעד יעצור לא

קאהיר.

התכשיט פני
 חצי להראות חוצפה די שיה חושב אני

 נערה, של פרצוף
בכת שעשיתם כפי
 התכשיטים על בה

 את ״חפש במדור
 הזה (העולם האשה״

 הייתם מה ).1227
שי אילו אומרים

ה חצי את למתי
הנליון? עבור מחיר

 בבית־הספר למדתי
מור בתורה שפני
 חצאים, משני כבים
ל יסוד כל לי ואין

 הבחורה כי האמין
 מכלל יוצאת הנדונה

 זאת, לעומת זה.
ל היסוד לי יש

 הפרצוף כי האמין
נחמד. די יהיה
ה החצי עם מה
רחובות דביר, ישראל שני?

תמונה) (ראה 7אתו מה
כשמים לנשר נתיב

 ״אל אר נוריאל! לאופנוע! הכבוד כל
כמפתח״. חוגר יתהלל

 תמונתי את הדפים )1227 הזה (העולם
נד ומה חולון. בחולות אופנוע על בזינוק

 הכותרת את לתמונה מתחת לקרוא המתי
בפעולה״. נוריאל ״אופנוען

 אחד וכל המקורית, התמונה נמצאת בירי
 כציון בנקל אותי יזהה הרבים, ממעריצי

 ״הנשר המכונה הירושלמי האופנוען עמר,
השחור״.

ירושלים עמר, ציון
אנחנו תמיד לפקידות

 במיכתבה ללעוג יכולה כהן דינה הגברת
 ל- ולהעטיד לדוגמניות, )1227 הזה (העולם

 תלוי מאוד זה הצעדה. נערות את צירן
שבוחרים. בתמונות

 בצד להסתכל מציעה הייתי למשל, אני,
 השני בצד דיוק, ליתר — המטבע של השני

הצוע הנערות תמונות למשל: הנערות. של

 אשר הדוגמנית, תמונת ואת מאחור, דות
השער. על נראה שלה הגב

 של שאלתה על לחזור מותר אם ובכן,
מתחת הייתם מי עם הנכבדה: כהן הנכרת

הקוראים. ם; תשובה אבקש נים?
תל־אמיב זילברג, שושנה

ב שהופיעה הצועדות של לתמונה מתחת
כתב הכתבה, של העליונה השמאלית פינה

״כולן כמו חיילות הן ״הפקידות תם: . . .
כאלה. דברים לפרסם לכם הוא לכבוד לא

 שעושות ברושם המפרסם הסתפק שמא או
פקי של רושם אנו עושות האם המצולמות?

דות?
 הנח״ל, נאוות נח״לאיות, אנו לידיעתכם:

בפקידות. מעולם עסקנו ולא
 צה״ל ,396068 אישי מס׳

 לך, לקרוא מותר שמא (או היקרה 396068
 תזהו שמא — היקרה״) 068״ חיבה, כאות

בשמותז עצמכן את

השגריר אשת
 במידבר הארחי-פרחי-אולונים על בכתבה

 חוה (העולם יהודה
 משום מצאתם ),1226

 כי לציין לנכון מה
שנריר, מיכה מר

 חזר הראדיו, איש
היפה־ אשתו ״אל
חודש.״ מזה פיה,

כבר, אז כבר, אם
, היא? איפה

חלדי, שמואל
 ירושלים

 עליזה של תצלומה
תמונה. ראה שגריר,

/־ מודים איך
 את שכתב האלמוני

 הם ״מדוע הכתבה
 עוד שכח )1227 הזה (העולם מודים?״

 לפני עוד — בארץ שהונהגה אחת, שיטה
 ה־ קצין את חטפה כשההגנה המדינה, קום

 מכן. לאחר שנרצח הי״ד, סנל, ידידיה אצ״ל,
 תכשיר סקופולאמין, זריקות לו הזריקו הם

ומשח האדם, של רצון־העמידה את המרופף
לשונו. את רר

 בזריקות־ השתמשים בהן ארצות קיימות
 אחרים, היפנוטיים ותכשירים סקופולאמיז

ה את מביאים משטרתית. חקירה בעת נם
 התמוטטות של או היסטריה, של למצב נחקר

הר ״זריקות לו מזריקים ואחר־כד עצבים,
״תכ אלא אלה אין דבר של לאמיתו געה״.
 סימנים משאירים שאינם שיכנוע״, שירי

 הנאשם, של הודאתו חתימת לאחר פיסיים.
 סימדהזריקה זולת — סימן נשאר לא שוב

באר־שבע גפני, מנחם הפעוט.
 פיתאום הבינותי המאמר, את כשקראתי

 סרטו את בישראל, להוריד, נחפזו מדוע
הבינ השם בעל ״השבוי״, נינם אלק של

 פשוט הוא מועטים. ימי־הקרנה לאחר לאומי,
 לאלה למדי מוכרות אשר שיטות מגלה

התוכנית. מן הסרט את להסיר שאילצו
תל־אביב כהן, אילה

 החוקרים כי המאמר כותב מסביר בצדק
 נוהגים לסירוגין, התנהגותם את משנים

 מתחלפים אף לפעמים לב״. וב״טוב בזעם
 ל״טוב", מקום מפנה ה״רע״ חוקרים. שני

 המתמוטט הקורבן את כביכול, מציל, אשר
 החוקר להפיכת ועד מכאן חברו. מציפורני

 — נדיב אד המור דימוי־אב לכעין ה״טוב״
 להאמין שמתפתה למי ואוי קצרה. הדרך

רודפיו!" של ב״אבהיותם
חיפה פרל, גב׳

והקרסוליים גילה
 על בכתבה גילה הגברת על לפסקה ביחס
 יש — )1226 הזה (העולם שרתון״ ״אופנת

ש האמריקאי שהצלם או אפשרויות: שלוש
 לא שכתבתם או רואי, קצר הוא הזכרתם

 טעמו את לשפר צריך כתבכם שמא או דייק,
* ״ ״ בנשים.  לא נולן. גילה את מכירה אני במיקרה

 ־— נערת״זוהר ולא — מאוד יפה שהיא רק
מלבבת. באישיות התברכה נם שהיא אלא

 האנגלית שלדעת־הקהל חושבים אתם האם
 מגיעים והיינו הלוואי מעודן? טעם אי!

לקרסוליהן.
תל־אביב נקבה, מין

 היא, שגם הזה, העולם כתבת מיז של
ש טוענת נקבה, ממין הסימנים, כל לפי

 שאר נוסף. לשיפור זקוק אינו בנשים טעמה
 מן שיעורים לקבל מוכנים המערכת חברי

גולן. הגברת
(המשך) סקנדדיה

בסדר. היה זה מטנחטיה, למורה שעשו מה
 פעם לא קראנו כבר הזה העולם דפי מעל

 קרו הם כה עד אד דומים, אהבה סיפורי
 הפעם לנו זו נוצרים. ועם ערבים עם לנו

 עם נם באהבה מתנסים שאנו הראשונה
״ כושים.
כל אותנו מכירים לא עוד אפריקה כושי

 ואור ניבחר ״עם שאנו יודעים הם טוב. בך
 שאנו בתמימותם וחשבו — ככתוב לגויים״

 היא שהכוונה הבינו לא הם כאלה. באמת
ך רק שאנו בעצם י ר ד  איר הגויים את נ

ו מחייב לא זה אבל טובים, להיות נ ת ו א  
 ממילא אנו כי הכללים, אותם לפי לנהוג

ניבחר. עם כבר
 אותנו להכיר האפריקאים למדו עכשיו

הנסיון. כבעל חכם ואין הנסיון, מן נם
 — האפריקאי ולירידה לדליה ברכתי

ואמצו! חזקו
רמת־השרון שפיץ, אוטו

הצייד נופש
 שאלוף )1227 הזה (העולם לקרוא טוב
 לטיולי על", ב״אל נוטע רק לא זורע מאיר
 לטקס המשלחת כחבר בארגנטינה, ייצוג

 נם, עוסק אלא פרונדיסי, הנשיא השבעת
נאצים. בצייד לפעם, מפעם

תל־אביב ברכה, אמנון

השני החצי

1228 הזה העולם


