
 אחרת, טדאינה עובדה כמובן, אשמה, בכך
 מראש, ידועה דיון כל תוצאת כי והיא

המוחלטת. המפלגתית למרות הודות
רמת־חן (ואן־דייק), אלכסנדר ישראל

. כוכב שר דכו
אני דתי, כבן־אדם
דתית׳ כפיה למניעת

שהד טיסתבר אד
 כתגרה החלו תיים

).1317 הזה (העולם
שה מתפלא אני

תמו הביאה מערכת
 משרד- פקיד של נה

 כוכב-לב, דויד הסעד
 בפרעות, הטשתתר

פי את לדרוש מבלי
המידיים. טוריו

 עוד .אני ומתפלא
 שר־ שלא על יותר

 המשטרה ולא הסער,
 כי אם בנידון, פעלו

ה תמונת מצורפים
 ומקום שמו מתפרע,
עבודתו.

בסקי, ברוזול! מאיר
ירושלים

״הלינה של אוהד לא

כוכב־לב
 בפרעות משרד־הסעד פקיד שיל השתתפותו

המלצית הסתם, מן משמשת, הליגה אנשי גגד

 אשכנזי
הגשם מוריד

בדרגה. לעלייה
 המלווים בצילומים

 ה־ על הכתבה את
 את שתקפו דתיי.ם,

 למניעה הלינה אנשי
 ראיתי דתית, כפייה

 כל שאין להפתעתי
 ה־ ראשי על .כיפות

כי מלבד ״אספסוה״
 אחת. (סרוגה) פה

 דמויות הם השאר
 של׳ראשים מפוקפקות

 משוחי־ברלנטין.
 אשכנזי, ,נ! מ

קרית־מ!צקין
ב אשכנזי קוראה

אש הקוראה עיני
תמונה. ראה—כנזי

 )1317 הזה (העולם גשמים עצירת בעני)
ש התת־קרקעיים, הניסויים גורם נם ישנו

 האדמה, מן אד מזיעה ולא מתקלקלת האדמה
עם זכר כמו העננים, עם ומתקשר שעולה

גשמים. נולדים זה ועל-ידי נקבה,
 הנשם נשם, קצת יבוא זמנית אם ואפילו

 שהגשם מפני נשמי־ברכה, יהיה לא הזה
 של דק אבק ואיזה מגניט, עם מעורב הנ״ל

 וכמה לבמה שגורם רדיואקטיביות, טי!
 ריאות, ומחלות סרטנים מיני בנון: מחלות

 נם וגורם הדם, גם ונרעל וכדומה. והרעלות,
 גם וסובל ובמוח, בגרון שיגרון של מחלה
 ונדודי־ וקוצר־נשימה גדולים מעצבים הרבה
 ורואה הפסיכוזה, נם בו ומתקלקלת שינה,

וכדומה. רעים פחדים של חזיונות מיני כל
 דברים אנלה בע״ה אני ימים כמה ובקרוב

 וגם הציבור, בריאות לטובת ,נשלים יותר
 ובטחון שלום כל בשביל חדשה דויד איזה

 וצבע. שפה עם להתחשב ובלי בלתי־מפלגתי,
 מצויינת, תרופה מצאתי הנ״ל זה כל ועל
העולם. שלום כלל כל בשביל והגנה מנן

 לשקול מיוחדת, בהקפדה היטב, ואבקש
ולא הזה. הכתב של חוות־דעתו את היטב

ה על קל שחוק בקלות ולא צחוק לעשות
 עד לחשוב. ועמוק היטב מקודם רק שפתיים,
 החלטה. איזה זה על בכם שתיתנו

טוב. בסדר יהיה הכל ובע״ה
תל־אביב וואליס, מסה הרב

הוכחה
 המאלה מאמרכם את רב בעיון קראתי

 ״איפה במדור ג׳יבלי, יצחק הסמל-לשעבר על
לב שמתי ).1318 הזה (העולם היום״ הם

אד. ־שיי ,לפי-
ה מדבר בספרו

 רק לא ברנס גנרל
 הנועזת החדירה על
 יחידה אותה של

מז גם אלא אמיצה,
 בלי בדרכה, כי כיר
 צבאית סיבה שום

 רצחה לעין, נראית
 ערבי יחידת־הסיור

ב בלתי־מזויין, זקן,
סכי דקירות תריסר

מת משום־מה נים.
ל ג׳יבלי מר עלם

 של זה מחלק גמרי
 אין האם התיאור.

 על לומר מה לו
זו? מחרידה טענה
 שהיתה מבין אני

 מכד ושכתוצאה קשה, ילדות ג׳יבלי למר לו
 כפי עצמו״, את ״להוכיח הרצון בו גבר

? הוכחה דרד זו האם אומר. עצמו שהוא
תל־אביב ,גרש!נ ווייס דר׳

הכואזניים עד
 את שערכה הגברת אל דחופה שאלה

):1318 הזה (העולם ההורוסקופ

 בריא אני נדי, במזל נולדתי אריה, שמי
 דגים. אוהב ואני שור כמו

?1963ב־ מאושר אהיה האם
 חיפה דוידסון, ה אד׳

מבתולה. היזהר אבל בוודאי.
.עד .  .עכשיו עקומים רק הייתם עכשיו .

עכו״מים. נם אתם
 נתניה רייך, אסתר

עורכים־כתבים־ומודיעים?
דו־לאומית מדינה

 ישראל־ערב: בעיית לפתרון
 את שנית ישראל ממשלת אימצה אילו
 עבריתיערבית. דרלאומית מדינה של הרעיון

הכו בשטח אלא בלבד, ישראל בשטה לא אד
וירדן. ישראל את לל

הפלי ליישוב הפיתרון נמצא היה נם אז
המאוחרת. המדינה בשטח הערביים טים

רמת־השרון נמרי, ן שמע
לברנשטיין פירסומת
 את הוצאת סוף־סוף הניכבד, ברנשטיין

 על השק. מן המרצע
 שלד רברי־הבלע ידי
המז עדות בני נגד
 ורק אד רצית רח

ל־ פירסומת לעורר
— והראיה עצמך,

ה לפתיחת הזמנתך
ה (העולם תערוכה,

).1318 זה
 על מתפלאת אני

 שנותן הזה״ ״העולם
 להשמיע שכזה לאדם

ב רק דבריו, את
פר להשיג מטרה
מחיר. בכל סומת

שהתע כותב אתה
ני מכה תהיה רוכה
יציר. משם לכל צחת
 מה לי תסביר אולי

ני?
רנזודגן מולה, חנה

האפלה לזכוכית מבעד
ברבים רעד פני תלבין ״אל כתוב אמנם

 מן יוצא באופן יכולים, אתם אולי אד —
 נערת־השבוע של פניה את להלבין הכלל,
 שהשחרתם? ),1319 הזה (העולם ירון נירה

 באמת הן החשכה מבעד הבוקעות העיניים
 מורכבת בחורה הכל, אחרי אבל משגעות,

מעיניים. רק לא
רמת־גן ברמן, דויד

גרשוני

מולה
להר־ם שמיטה עניין

ירון נערת־־שכוע
 הנפש, עם מה אבל עיניים, של יופי .. .

שלה? הטלפון מיספר הפנים,
רחובות גור, חיים

 — הפנים מקולקל. הטלפון בסדר. הנפש
תמונה. ראה

אכזיב שימור
 העצום הסיוע על לכם להודות רציתי
במאבקי. לי שנתתם

 הובאו אתרים, רבים ולנורטים לכם, הודות
 הבינמישרדית, בוועדה לדיון אכזיב ענייני

 ם־ ולתמוד הכפר את לשמור שיש והוחלט
מיפעלי.

אכזיב אביבי, אלי

 תינתן זה כמדור הקדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתביהם

למכתכים. תצלומיהם את

א ה נו
 ״דקרון״ 55ל4 של המופלאה התשלובתבחליפה?

 לחיפושיך תשובה היא צמר 455,־׳ עם
ר ח ה א פ י ל ה ח ב ו . ט ה ק ז ח ו

 תמיד לך ותשווה צורתה על שתשמור :וקלה נוחה ללבוש, נעימה שתהא
 ובעונה בעת אבל — ורך עדין מאריג חליפה מחפש אתה הדורה. הופעה

 בפני ועמיד בכביסה מתכווץ ואינו מתרחב שאינו וחסכוני, חזק אריג אחת
 הניתנת חליפה — צמר עם 64 דקרון* — אחת בחליפה זאת כל קמטים.
 ביותר והמתאימה ביותר המעולה גיהוץ, ללא וללבוש בקלות לכביסה

הפוליאסטר. סיבי מכל ביותר הרך — 64 ״דקרון״ בארץ. האקלים לתנאי

סניפי בבל למכירה

תל־אביב
ה פ י ח
ירושלים

 חברת של רשומים מסחריים שמות הם ו״דדפונט״ ״דקרון״ ״אורלון׳׳, דו־פונט. של חפוליאסטר לסיב הרשום המסחרי הטס הוא דקרון *
משפטיות. תבייבות אחריו יגרור הנ״ל בשמות חוקי בלתי שימוש דו־פונט.


