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מכתבים
מקומץ רשום
 ״קוו שואלים אתם
 לבוז?״ מר ואדים

 ),1227 הזה (העוקם
ב ידעתם ?א כאילו

 .התשובה את עצמכם
נמ שאני כמה עד
ה חסידיו עם נה

 לבון, מר של נלהבים
 נסר כבר כי חוששני

ההיס תפקידו את
 אומנם הוא טורי.
 קאטאליזאטור שימש

את ועורר פוליטי,
המתקד הכוחות כל

וליכד במדינה מים
 תפקיד היה זה דימוקראטי. למחנה אותם
אמר שלבוז ברגע נגמר. הוא אבל גדול,
 משלו מפלגה להקים מתכוון איננו שהוא

— בזיגוריוז נגר השמאל את ללכד או
 לשאלה לבז, ההיסטורית. הרכבת את איחר

מקום. לשום להשיב: אפשר ואדים, קוו
תל־אביב גרין, ברוך ד״ר

חוסר הרגשת מיז חודרת האחרון בזמן
 מפא״י סוכני הבאות. הבחירות לגבי אונים,
 לא דבר ששום ההרגשה את ליצור מנסים

 ואולי — בשלטון תישאר שמפא״י ישתנה;
עלי עכשיו. שהיא מכפי חזקה יותר אפילו

 יחולו לא אם אפילו זה. נגד לזעוק כם
 אפילו הפוליטית, בתמונה קיצוניים שינויים

 מתככיהם יתנערו לא המפלגות עסקני אם
 שינוי לבוא חייב אז נם — הרגילים
 להצביע, מי בער אין אם האלה. בבחירות

ד לפחות יש ג  דויד נגד זה והרי מי. נ
 הדיקטאטורים־ נגד הזייפנים, נגד בדנוריון,

בכוח.
תל־אביב בורשטיין, יורם

והמראך העורג
 במדור הופיעה )1226( הזה העולם בנליון
 ברנשים שני של תמונה לרותי" .,מכתבים

 היתה לא זו שתמונה לציין עלי רבי־ענ״ז.
 שאני העובדה לולא מנוחתי, את מטרידה

 דיוק, (ליתר הברנשים משני אחד הוא
״בעל רותי: כדברי או, בתמונה, הימני

מלאד״). של והפנים הפלח זרועות
 אינו הפירסום שכל להדגיש חייב אני

 לי אין בלתי־טוצלח). (לצערי טריק אלא
 על־ לא אליכם נשלחה שהתמונה ספק כל

ה זה על־ידי אלא נערות־חטד, שתי ידי

ויחיאלי גויגודד קוראים
 ״בעל על-ידכם והמכונה בחברתי, מצולם
 (עוד יונה״ של והתמימות העורב ■כיער
ואבדנו!). כזו, יונה

 זו ״יונה״ של הראשון הנסיון זה אין
 מתיחות שרשרת על (כתגובה אותי למתוח
ל״יונה״.) טמנתי שאני

תל־אביב גריגולד, אברהם
 רותי, של במדורה שהופיעה לתמונה בקשר
עובדות: מספר על להעמידכם הרשוני

ה מן פותחו ידיעתי, מיטב לפי (א)
 האחד — בלבד העתקים שני הנ״ל תמונה

 העורב״), שיער (״בעל ברשותי נמצא מהם
 הנאור, ידידי של ברשותו נמצא והשני

הטלאד״). (״פני נ. אברהם
 תמונותי, באלבום שפישפשתי לאחר (ב)

 בו נח ברשותי אשר שההעחק נוכחתי
בשלווה. (באלבום)

 התמונה כי לשער יש זאת, לאור (נ)
 (סלאד ידידי־בעל־פני־המלאד על־ידי נשלחה

צחוק.6 אותי לשים במטרה המוות?)
ש הנסיון כי לציין עלי לצערי, (ד) יא. ותו נםיון־נפל, הנו נעשה
 לייידי: אהת טילה — ולסיכום (ה)

 אופן, בכל כישלון! שוב טלאד, אברהם
,פלא ״עורבים״. השתפר! שלד הסיננון

 עושר־ איזה — ״מלאכים״ ״יונות״, חים״,
גנוז. סי

תל־אביב יחיאלי, ח.
הסקופ סחיר

 הידיעה את שלי הבוקר בעתון כשקראתי
 סיס־ בגניבת כחשוד נעצר, כהן שלום כי

 עתונאי אומנם נדהמתי. ממש סודיים, מכים
 אבל ולפרסמו, חומר להשיג להשתדל צריד

 שניה במחשבה כבר אבל כזו. בצורה לא
 כי והבינותי הידיעה, מהימנות את פסלתי

ההת בשרשרת נוספת פעולה אלא זאת אין
 הפרטים פירסום נגדכם. המשטרה של קפות

 את אישר רק )1228 הזה (העולם המלאים
נתניה כהן, דויד הנחותי.

עו באמת זה, ירקוני שלום של הנבזות
 עלובה, כד כל האשמה לבשל נבול. כל ברת
 של מערכת ראש להשליר זאת סמר ועל

תודת החג! ערב בדיוק לבית־סוהר עתון
בידי הפקר אינה ישראל שמשטרת לאל

אנ בראשה עומדים עוד וכי כאלה, אנשים
שיוד נחמיאם, ומר שיטרית השר כמו שים
מעשה נגר והתערבו מהי הגינות עים

תל־אביב כרמי, ב. הזה. העוול
לא עכשיו ער עליהם! צפצפו דבר, אין

 להבא נם עליכם, דבר שום להלביש הצליחו
 בכל סקופים לפרסם המשיכו יצליחו! לא

תל־אביב כהן, מנחם •מחיר
 לכד, לב שמתם לא עצמכם אתם אולי

סיפורים שני היו האחרון בגליונכם אבל

 למחשבה חומר נתן שצירופם המשטרה, על
 העלילה על כתבתם אחד בעמוד עגומה.

 כמה מיסמכים. גנב כאילו כהן, שלום נגר
 של פסק־הדין את נתתם זה, אחרי עמודים

 המשטרה את שתקפה עוגן, לאה השופטת
 שוטרים ששני מפני בלתי־רנילה, בחריפות

 — שרירותית האשמה בדו עלילה, העלילו
גפרורים. קופסת החזיק שסתם נער נגד וזאת
 והיסטוריון, לחוקר זה את משאיר אני

 בז־נוריון, עמוס מי: על משפיע מי שיקבע
 הוא המשטרה, בראש ומשתולל המעליל
 הסמלים או ושוטריו; סמליו על המשפיע

עו עצמם, דעת על זאת עושים והשוטרים
וה הביומים בדרד וממשיכים בדרגה לים

 סיטן־ זה מינהג הופר שלבסוה עד עלילות,
המשטרה? צמרת של היכר

המשטרה מפחד חותם שאינו קורא,
המזיק
מו כנם בתל־אביב התקיים 5.2.61 ביום

 ולמזיק ליעור מוקדש שהיה וננני־נוי רים
 כתבכם האורן. של טוואי־התהלוכה האורנים

 להרצאה, שבאו הקהל, מאנשי לכמה פנה
דב סמר ועל מפויימים דברים מפיהם שמע
 שחולקה בחוברת שקרא למת נוסף אלה, רים

 הזה (העולם כתבה חיבר הכנס, למשתתפי
ה בלתי־נכונים דברים מופיעים בה )1220

בארץ. היערנים בציבור הצדקה בלי פוגעים
 היה להרצאתי, כתבכם מקשיב היה לו

 מזה עושה הקק״ל של היעור שמחלקת יודע,
 ואמצעים, עמל לחסוד מבלי מאמצים, שנים

 מועסקים למשל, כר, זה. נגע לבער כדי
 אשר איש, 130כ־ קק״ל של המרכז במחוז

 חודשי רוב במשר המזיק את מדבירים
מח מנהל וייץ, שרו! ומר מאחר ההורה.

 את מאוד טעריד הקק״ל, של היעור לקת
להש כדי אלי הוא אה פנה קוראיכם, רעת
זה. מוטעה רושם לתקן תדל

היעור, לחקר המכון הלפרין, יוסף
אילנות

 וייץ לשרון היעוד, לחקר למכון הכבוד כל
 הוגדל שמספרם — הפועלים 130 ולמאמצי

 לא הזה העולם הכתבה. פירסום אחרי רק
הת בארץ, היערנים בציבור לפגוע התכסו

 פעולות את לתאר כדי מדעי חומר על בסס
המזיק.

כעכו הפלייה
 קטן טיפעל בעל עכו, ותושב יליד הנני

 למבקרים מוכר אני אותם נחושת, לכלי
 עבודת הם אלה כלים העיר. דרד העוברים

 מחירים ובעלי בדייקנות מבוצעים אמנות,
 כדי התיירות לעונת מצפים ואנחנו נמוכים,

 עונת כי ידוע לתיירים. סחורתנו את למכור
 בשנה, חודשים לכמה מצטמצמת התיירות

תקוותנו. את עליה בונים ואנו
 מדריכי של יחסם במיוחד פוגע כן על

 המבקרים לתיירים מציעים שאינם התיירות,
 חנות ליד אחד רגע אפילו לעמוד בעכו

 במו נחושת. כלי לממכר שהיא איזו ערבית
 שעה הגזעית, להפלייה עדים אנו עינינו

 לחנויותיהם ישר התיירים את מזמינים שהם
 לחנויו־ אשר בלבד. יהודיים סוחרים של

 האם מדוע? הכניסה. אסורה פשוט — תינו
ערבים? היותנו בגלל

התחייבויות. לנו ויש משפחות בעלי אנחנו
 החנות בפתח תיירים נעצרים במיקרה אם

ומתכו היפה העבודה מן ומשתאים שלנו,
 הטדריד: בהם מאיץ מיד משהו, לקנות ננים
 שהמבקרים כאילו זמן. אין מהר, מהר,
 לנהות ואי־אפשר במטוס, לחנותנו מעל טסים
ממנו.
 התיירות מחברת מבקשים אנו כן על

 לראות המדריכים את שתלמד הממשלתית,
 שווים, אזרחים הזאת הארץ תושבי בכל
ליהודי. ערבי בין הפליה ללא

עכו סמוליאן, בוטרוס
בטחון ענייני
 שידר בערב, 11 בשעה האחרון, ה׳ ביום

הבאה: היריעה את ישראל״ ״קול
הבט משרד מנהל בן־נתן, אשר מר ״לוד.

 ובצרפת. בבריטניה מביקור היום חזר חה,
משיחותיו.״ רצון שביעת הביע הוא

 ידיעה אי־פעם ישראל״ ״קול שידר האם
אחר? ממשלתי משרד כל של מנהל על דומה

ירושלים אולשטיין, חנן
כנוגע מה

 ואת הימני החצי את נתתם דבר
 אני השמאלי. החצי

ש לדוגמנית מתכוון
 העדיים את הציגה

 (העולם הבדוא־-ם
 אין אבל ).1227 הזה
מ יותר נורא עוול
חתיכה לחתור אשר

חתי חתיכות. לשתי
 צריכים רצינית כה

ת אחת. בחתיכה לת
היא, מי מזה: וחוץ

ב מה שמה, מה
נוגע?

 חיפה ליבני, ידון
 אך החתיכה, כל
(ראה החתיכה ורק

 דליה שמת תמונה).
 שהוזמנה .20 בת תל־אביבית פקידה צברי,

 של האשה מדור עורכת על־ידי להצטלם
 יפה אותה ש״מצאתי מפני הזד״ העולם

.18 גיל מאז — מאוד נשואה במיוחד.״
והגרמנים העירומים

הזה ב(העולם לקרוא הופתעתי מאוד
 צרפתי ״שחקן" הוא ואדאייק שפטר )1223
 ובכל אשליות, להרוס רוצה אינני ידוע.
 ״שחקן" שאותו לציין לעצמי מרשה אני זאת
צרפתי. ולא גרמני, הוא

ב להופיע איכפת לא לביא לדליה אם
 עתו- שער על מופיעה היא בה צורה אותה
לאו לבעיות מעל תתנשא גם בוודאי נכם,

לצידה. המשחק השחקן של מיותו
גרמניה ברייבורג, בראון, רות

 ,26785 סלפו! תל־אביב, ,8 גליקסוו רחוב
 ,טולמפרס״. : למבדקים ספן .136 ד. ת.

בע״נו. הזה חמולס :לאור תנזוציא
 .31139 סל. ת״א, בע״ס, שהם משה וס9ו

 תל־אביב. ובניו, טופל דוד ;החפצה
המודעות. לתוכן אחראית איננה המפרכת

 הראשי! העורך
אבנרי אורי

המערכת! ראש
כהו שיום

משנה! עורך
יוזז א דוב

כיתוב! עורך ראשי: כתב
גילו מקסים תבור אלי

 המערכת: צלם
אנור יעקב

 המערכת: צייר
וקי

המערכת: חברי
 נלזר, שייע אלינב, שלמה אלוני, אורי
 ורד, רותי הורוביץ, דויד גלילי, לילי
 סטן, אביבה יריב, זיוה אבויחמרי, יוסר
 קינן. עמום צבר, שמעון פרי, אבנר

רחביה. מלכה

ן ו ת ע א ה ר ק נ ר ה ת ו י ה ב נ י ד מ ב

 מזרחי מ. הוצאת
ע רומן השבו

ל ש
הטוב״ הספר ״מועדון

ן ת י ם ב י ש נ ה
בוק ם. פירל מאת

 אשר, הסופרת מתארת אמן ביד
 לגיל שבהגיעד, עדינה, סינית

 בלתי בהקרבה מחליטה, ארבעים
 להביא המערב, לעמי ידועה
 ולהקדיש צעירה פילגש לבעליה

 ובניה, בעלה לאושר חייה את
 יסוד על נבנה זה אושר אם גם

 המגיע מכל המוחלטת התנזרותה
באשה. לה

 הראשית: ההפצה
,60 אלנבי רחוב מזרחי,

תל־אביב. ,64755 פון טי,

ם די קי 1 פ
ם די מי ל !ת

ם טי דנ טו 1 ס

ש ם לקוי* היום עוד הרשמו ד ה ל־ וז

יצרנות
אנגלית ו/או עברית

 בשבוע) פעמיים תודשים. (שני
ס! גרג* ב״אזלפן מ ספ  ס

 (קמפינסקי) בר־קמא ה. : המנהל
ג י כ א ־ ל  3 גירדון רחוב 5 ת

ח פ  ״במעלה* בבית־הספר :חי
30 לוין שמריהו רחוב

! ח ח ל צ ׳י ת ח ט ב ו מ

12293 הזה העולם


