
 וה־ להרוצח לו, יתן שנשיא־המדינה ספק
 נטמא ולא המנוולים, חייו את חוה, שחצן

בנבלתו. ירינו את
,שעבודתו• ידעתי נם ידעתי אנב, דרר רק

 ממש טובה, בכוונה תמיד היא אבנרי, מר
 בבטוי להשתמש לי תרשה אם שמים, לשם

להס אפשר תמיד לא אד הזה. המסורתי
הפלי בעניו בעיקר שלד, הדעות לכל כים
 יודע כמור נבון איש הלא הערביים. טים

 כמעט איז המקוריים הפליטים שמן היטב
 הסתדרו רובם הפליטים, במחנות זכר שום
 שטעבר־לים. בארצות ונם בארצות־ערב יפה

 כל של חלוו־ראווה הם שמחזיקים המחנות
 חלק מעולם להם הי׳ שלא יסודות מיני

 נהא נאלצים חלילה ובאם בישראל; ונחלה
 חמישי גייס לנו יהי' אז להכניסם להסכים

 להתגבר לשטן, פה אפתח אל נצליח,. שלא
.עליו . .

תל־אביב ערמון, ב. דב חיים

למשורר חם ;שק
 (העולם ״אגשים״ במדור לקרוא הופתעתי

 כנראה, שהופתעה, כפי ממש ),1268 הזה
 חם, נשק לקבלת בקשה הגשתי כי המשטרה,

מ התגוננות לצורר
המת אויבים, פני

ל לדעתבם, נכלים,
חיי.

 לי ידוע אומנם,
אנ של קיומם על

האי שטובתי שים,
 בהכרח אינה שית

 אד — מטרת־חייהם
 מצליח אני אלה עם

שעה, לפי להסתדר,
 נשק של עזרתו ללא

חם. או קר כלשהו,
הסי לעצם אשר

 הרי —המרעיש פור
ב למעשה, מקורו,
שהש מקרית, הלצה
 של ברגע מעתי

מכר, באוזני חולשה
ה כשציין כלי־נשק. על מאלפת שיחה בעת
להו יש רשוי נשק קבלת לצורר כי מכר,
 אוכל כי הערתי, אויבים, של מציאותם כיח

שירי. על שנכתבו ביקורות, קטעי בשעת־הדחק להגיש
 הלצה נתגלגלה ררד באיזו יודע אינני

 למרות תופש, שאיני כפי ממש אליכם, זו
ל אצלכם נתגלגלה כיצד העתונאי, נסיוני

 אם לכם, אודה מקום, מכל שנתגלגלה. מה
 לקוראיכם שנם כדי כלשונן, שורות תפרסמו
האינ ״בישול״ משיטות אחדות יובהרו

בטדוריכם. פורמציה
תל־אביב אבירן, דוד

אכידן

והגבר התרנגול
 אהרן אלוה־משנה של הנבחו על הידיעה

 רוחי. את רוממה ),1266 הזה (העולם זאב
 הבאה הנידונה, החוברת את מכירה אינני
 יש אד נימוסים, האדם בני את ללמד
ה החיות את לרוב משמיצה שהיא לשער

 בני־ יכולים מהן שדוקא הנוחות, שקטות,
נימוסית. התנהגות ללמוד האדם

 פרדות או סוסים צמר — ברחוב למשל:
 את האחר מטה המנוחה בזמן לעגלה; רתום

 ידידותית. בצורה חברו צואר על צוארו
בעדי בשקט, אוכלים הם אוכלים, וכשהם

 את להשיג לנסות מבלי חיפזון, ללא נות,
 אוכל ואיד הנאכלת. המזון בכמות הזולת

בני־האדם? רוב
מיו ההסבר יונים״, זוג ״כמו והיונים

יכו אצילי הפחות מהתרננול אפילו תר.
 רוצה הוא אומנם ללמוד. גברים הרבה לים

 עליהן מנן הוא מנצלז, אינו אבל בנשותיו
 ונותן להן קורא הוא אוכל, מגלה וכשהוא

ב מסתפק ובעצמו הכל, כמעט לאכול להן
לא כלבה ״כלב והפתנם: גרגירים. כמה

 בין נם זה כר בו). תתגרה (אפילו ינשור״
 נ׳נטלמן הוא זכר-הארם כל האם הזאבים.

המוש החזיר להגנת אחת מלה ועור כזה?
הוא פשעו? מה ושעל: צעד כל על מץ

.הכל? אוכל אינו ובו־האדם — הכל אוכל . .
רמת־גן טיר, חנה

מדברת הקינאה
 האשה מדור עורכת את מכירה אינני

 גדולה. מרשעת בוודאי היא אבל שלכם,
 למסקנה מניעה אני

ש מה סטר על זו
 התצוגה על כתבה

 לידיה הגברת של
ה (העולם בלישר  נוכחתי ).1268 זה

 והיא זו בתצוגה
 כל היתה לא בכלל

ש כמו נוראה כד
 אחד ודבר כתבה.
ל מעל אותי שיכנע

שגילתה היחס כל:
לדוג שלכם הכתבת

 בתה הצעירה, מנית
 לידיה הגברת של

 נא הסתכלו בלישר.
 של פניה על שנית

 אינה האם העלמה;
 לתפארת? דוגמנית

 עולה בוודאי היא
 שלכם הכתבת על

 רק שכתבה מה כתבה ווו הבחינות, מכל
קינאה. מתור

תל־אביב לוין, מירד,
ץ בנותיו איה

(ה לטשפט־אייכמן התגובות על בכתבה
ירו בשם ארם ראיינתם ),1267 הזה עולם

 זה לאדם כי לכתוב במקום אבל שלמי,
תאמ אולי ילדים. שני רשמתם בנות, חמש

הילדים? שלושת ליתר קרה מה לי רו
 שעוללתם? מה לכם מתארים אתם האם י

 כד. על צוחקים והשכנים המשפחה כל לכן
בנותיו? את איבד אבי האם

רמת־נן ירושלמי, חנה
אח וארבע חנה הבכורה הבת עם הסליחה

הניר. גבי על רק שאבדו יותיה,

כלישר

״אקסטרה בשמן

שמן ת הראוי ה  לעלו
ת בכל שולחן, כל בי

ו ז ת ע י ז ג ז

א / \16!?)

/(/*ד1 ך׳־2£ • ׳/^ר [׳0# ^/(/</י/׳./מג־•
 אהבה? מהי שאלה:

א... אהבה תשובה: הי
 סטריפטיז? זה מה שאלה:

. סטריפטיז תשובה: . ה. ז
 מה? התשובות, לדעת רוצים
את השבוע עוד קנו

ו ו ז ו ו ה ד
 שימושי מילון
 חברה לכל

 עליזה
*

אגורות 90 המחיר
המכירה דוכני בכל

12693 הזה העולם


