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זילברג יואל הבמאי:
טיטלבאום מיכאל הצייר:

אסורה 16 מגיל למטה הכניסה
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 סזו ומסוכנות קשות פחות לא ביחידות לרוב
 רק הנבול על נמצאים לא —זלצמן הסמל של

ומעב חייהם, כל אלא חודשים, מספר משד
 סיבו! תור הגבול, ליד אדמותיהם את דים

האמי השומרים הם — תרצה ואם תמידי,
 איננה הנבול על ושמירה הגבול. של תיים

 תל- על גם אלא ודפנה, דו על שמירה רק
ובאר־שנע. חיפה אביב,

דפנה קולרציק, דוד
עקומולציה

בעיני חן מצאה החדשה התצלום שיטת
זה הזה. העולם מקוראי עשרות ובעיני
 של הפנימית אישיותו את משקר באמת
 יכול שהוא בקר: אהרון — למשל האדם,

בנחיריים הרבים, שונאיו כל את להסגיר
ל יכול אשר :אלמוני באפו. אשר הגדולים

 מועצת כל את בלוע
פנ חיפה. פועלי־נמל

דו ראשו לבוז: חס
 שעקרו עץ לגזע מה

גד היסוד. מז אותו
ראש האוזנר: עון
בלי גדול כר כל

צדק. טיפת
תל־אביב כהן, אמנון

שב להעטיר עלי
ה עורכו על חים

השבועוז, של גראפי
ל הניע שלאחרונה

 שאר שיאים מספר
 היה לא אחר שבועון
בשכטותם. מתבייש

 את צוררה במיוחד
 הכותרת את שנשאה השער, תמונת עיני

).1314 הזה (העולם עקום" בראי ״מפא״י
לפעולתו. שכר שיש אלמוני, עורר אותו שידע כדאי

ירושלים רותם, יובל

במעוטו הטוב
 — החודש נערת עושה מד, מעניין לא

מסוב או נרז׳ניקים על מוותרת היא אם
 פרט־ אלוים את בת
 תצינופעם שמא לי.

 בת של הצנת־בכורה
ו המיעוטים מבנות

 בעיותיה?
 אברמוב, בנימין

תל־אביב
׳63 מודד

 התיאור על תודה
 מודל של הממצה

 הזה (העולם ׳63
 תצוגה זאת ).1318

 לא אבל מרהיבה. די
 דבריכם מתור ברור
 יש צילינדרים כמה

 הזה. למודל
ירושלים שפירא, אבי

כובעים. סתם רק צילינדרים. אין
. .  החדש למודל כי מהתמונות רואה אני .

השם! ברוד יוחר. צר בק־אקם יש
רמת־גן יערי, דויד

הייצור  אבל המחיר, את מוריד ההמוני ...
 שותה זה בהתמדה. עולים האחזקה הוצאות

מקיף. ביטוח ן י א וגם גדול. והבלאי המון,
תל־אביב סגל, גד

.אלה .  על הרובבות היחידות המכוניות .
שלהם! הנהגים

תל־אביב מור, אסתר

. . '.64 למודל אחכה אני תודה. .
ירושלים בר־דג, יצחק

 נגד תוקף בכל מוחה אני עורד־דיז, בתור
 התיכה, להיות לומדת לעתיד שעורכת־דין זה

 לנברת כוונתי המשפטים. לימודי עם יחד
 נגדי כשהופיע זכר, משפטן בתור לי, יהיה סיכוי איזה בכחבחכם. המוזכרת מור, רות

מלאכו בריסים לעפעף היודעת פרקליטה
תיים?

 טנזי־ לבטח שאתם היא היחידה נחמתי
הנברת. של המונה שמחם לא ולראייה: מים.

תל-אביב א., ג.
 של תמונתה להלן בזכויות: לפגוע בלי

מור: רות עורכת־הדין־לעתיד

אכרמוב

 מור משפטנית
פלכים חיי

 4כ־ לפני שדרות לעיירת־הפיתוח הנעתי
 ראש-מועצה, של לצידו עמדתי בשעתו שנים.

 לבדות ניסו מאז תפקידו. את לעזוב שאולץ
 אר הופרכו, הן נגדי. מעילה האשמות
 לסלקני נם מנסים אד להתפטר. נאלצתי

שונות: בשיטות מהמקום,
 ראש־המועצה לבני. כלב־שעשועים השגתי

בסכין, הכלב את שיהרוג אשתי על איים
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