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מכתבים
הול, אד

 העולם של ביותר החביבות התכונות אחת
 הוא וכי איבה, נוטר שאינו היא, היה

 אדם, כר לדון מסוגל
 ״אר מיקרה, בכל

הוק״.
 ל־ במיוחד כוונתי

 שחילקתם, שבחים
 שבתי למר ?אחרונה,

סיד עם בקשר טבח,
ענ ע? .מאמריו רת

 קוראיכם הנפט• ייני
 טבת כי שכחו לא

 עוד (ואולי היה
 אחד כיום) נם הנו

 משמיציכם, מראשי
 העבודה את שעשה

ע בפרשת השחורה
 יפה בן־גוריוז. מוס
 לרנשות נתתם שלא

עלי להשפיע אישיים
 עבודתו בהערכת כם

אחר. במיקרה  יוסח, דוב מר לנבי נם הדבר אותו
ה בוויכוח לבדכם) (כמעט לצדו שעמדתם

 שמר למרוח המשפטי, היועץ עם עקרוני
 בעיקר הטבוח לשוז־הרע, חוק את יזם יופר

נגדכם.

שפירא

 זו, נישה על הוקרה להביע ברצוני . ..
בפניו. אדם של שיחו אומרים שאיז למרות

חל־אביב שפירא, א. ג.
מסתכלים. לא אנחנו זבר. אין

רצח? או אסון
לח נחפז הנני אוניתי, על הפנאי ברגעי

 נתונה כלל בדרך הזה״. ״העולם את טוף
 הם־ ;״ת להביע לי הרשו אד לכם, אהדתי

 על שפורסם ממאמר המוחלטת תיינותי
ידכם:

 (העולם רצח״ או ״אסוז במאמרבם כתבתם
הש שיש )1315 הזה
 המלחים שרב ערה

 אל- (מרדכי ״טרקו"
 אולי נרצח מקיאס)
הל׳סנות. על כנקמה

הי שהכיר כאיש
ש ״טרקו״, את טב

 ונר יחד אתו הפליג
 באותה רב זם: אתו

ל יכול אני קבינה,
ל יכול שלא העיד
 כל זיכרו על העיב
הלשנה. של חשד
אמי ימאי היה הוא
מלאכ עשה אשר תי,
 והיה באמונה. תו

ונאמז. טוב חבר
וייס, יוסף מלחים, רב

״הר־גלבוע״

 אובר־ נדעוז המתכנן של ה״סנדביץ׳״ קו
נהדר. באמת הוא )1320 הזה (העולם זוז  הוא אם מעניין אד

 שלו לסנדביץ' מכניס
דינה. אשתו, את נם

הוכברג, יעל
רמת־גן

. .  למעיל ביחס .
הנבוה, הצווארון עם

ה כל את המכסה
 איר — והפה צוואר
זה, את ללבוש אפשר
לנשום? ועוד

 תוכלנה הן איר
לדבר?

הלפרין, דינה
ירושלים

 שהזמרת כתבתם
 קנתה טובי אסתר

אובר־ גדעון אצל
ה דונטת את זון

מא שקנתה שמלה
הופואה־בואני, דאם
 חוף נשיא אשת

מ שאצל חשבתיהשנהב.
 נדול כד כל תכנן

 דנם לפחות קונים
 קונפקציה בלעדי.

 ויותר ב״אתא״, יש
בזול.

בן־דויד, חדווה
תל־אביב

 נשיא אשת בפני אמנם הוצג דנם אותו
 קצר אותו הזמינה היא אך השנהב, חוף

 תכלת־ בצבעי ,למה׳־ מבד וכן ארון, במקום
 השחום. עורה את יותר ההולמים והב,

 (ראה המקורי הדגם את קנתה טובי הגברת
תמונה).
מרילין מר־לי,

 .נופצו המסכנה, טרילין של נילהב כמעריץ
 העירום תמונות למראה מאשליותי כמה
 נפול גוף עם ),1310 הזה (העולם שלה

 בבכי. לפרוץ עומדת היא כאילו והבעה
( לבושה. אותה לזכור מעדיף אני

חיפה לינה עירן
 צולמה שהיא ציינתם טרילין, על בכתבה

בצעיף. עטופה היא כי אם — בבותנת־לילה
 היזהרו ההבדל, את יודעים לא אתם אם

 כרוכה כשכותונת־לילה מהבית לצאת לא
תל־אביב אפרתי, רינה צווארבם! סביב

מוכי

וייס
הגאון גדעון

 טרילין את רוצח הייתי יכולתי, אילו
 נוף הורנים איד שלה. ההתאבדות בנלל
 ועכשיו חיה, כשהיתה אחריה השתנעתי כזה!
 שמח אני יותר. עוד אחריה משתנע אני

 וכי כמוני, חושבים מיליונים כי לשמוע
נדולה. לתנועה שייר אני

פתח־תקווה גרי, עודד
העברית. המרי־לין תנועת

ממף״ אגדל הכסא ״רק
אבר של המאלפת מכתבתו מאד נהניתי

 (העולם פליישר הם
 ספק אין )1320 הזה
 בדבריו, אמת שיש
 שהוא העובדה, ועצם
 את נם על מעלה

 הקוא־ של חולשתה
משכנע. הזו, ליצה

כוונו שכל ברור
 טובת־ רק היו תיו

ש — ועובדה העיר
מ צדקתו את הביע

הזה. העולם רפי על
 בייפוס, אליעזר

רמות־השביס
. .  כבר זה? מה .

 לפליישר היו לא
 בחנות כסאות מספיק

?שלו הרהיטים
תל־אביב בר, הנר,
 בעלת־ הבדיחה כמו הוא פליישר ענין
 פרנס־ של ביתו את המהפש האיש על הזקן,

הצבוע, הנוכל ״זה לו: אומרים העיירה.
גר!" הוא כאן רורף-השלמונים? הקארייריסט

 ״הרי ושואלו הפרנס את האיש פוגש
 פרנם־ נם להיות לד למה מצליח, סוחר אתה

?״ העיירה הכבוד!״ הכבוד, ״אבל הפרנס: עונה
חיפה שמואלי, יעקוב

נשכר״? הזריז ש״כל זכר לא זריזי למה
ירושלים קדמון, יוסי

 צו נעכאפט זיר ר ע ש י י ל ם ראם
ו ה י ב ו ר ט ע ר ד ע ק י כ ל י פ׳איז — ט

כשר. נאנץ נישט עפעם
ירושלים שטארק, א.

חתול מחפשים בתים
 הסיאטי לתולתול לעוור מתנדבים אנו

 עם טוב, בית למצוא ),1319 הזה (העולם
רעננים. ודשאים מרחב טובה, חברה

 באוטובוס בוקר כל אותו לשלוח אפשר
 החתול עם הקופסה את לעין־נדי. הנוסע

 או לנהג למסור יש
 עד הנוסעים לאחד

ו האחרונה, לתחנה
 פשוט אותו שימסרו

.— להבר
עין־גדי קרקעי,

נו ואני טל, שטי
ו תולתול אוהב רא
 נדולה חצר לי יש

 נחמד חתול בשביל
שכזה.

גדרה גת, טל
 א- שקצת למרות

 מקווה אני חרתי,
אלי. תבוא זאת שבכל

נחשו מקיבוץ אני
 עשר בת אני נים,

חיות. אוהבת ומאוד
 נשטח כולנו אנו

 ונם מקרוב להכירד
 אצלנו בעליר. את

הבחינות. מכל טוב לד יהיה
הקל, רחל

נחשונים
ש ■אלה נל את לאכזב מצטער תולתול

 (העולם התגייס הוא אבל בית, לו הציעו
 כניספח־מיטבחי עתה ומשמש )1320 הזה

אי־שם. צה׳׳ל, מיחידות באחת
ברנשטיין עם סולחה

 בחודים מאות עם עדות־המזרח, כבן אני,
מ בתקופת באירופה היהודיים אחינו בהצלת חלק לקחנו כמוני,
והע העולם, לחמת
אוס דרד אותם ברנו

ואיטל צרפת טריה,
 נפשות, בסכנת יה,
הפליטים. אוניות אל

 ידוע זאת, לעומת
ברנ מר שאתה, לי

 להנר ניסית שטיין,
 לא מהארץ. פעם לא

 חזרת ואז הצלחת,
אלינו. שוב

 לכל מוכנים אנו
 מה פומבי. ויכוח
 ״סול־ איזו על דעתד
באמ בינינו, חד,״

הזה? העולם צעות
בכר, ז׳אק

ר תל-אביב כ כ

כובו! לד, תתביישי
מתב הייתי אני הלפרין. ברטינה גברת

 העולם נבי מעל להתפאר במקומר יישת
 את אם שערותייד. במחירי )1317( הזה

 אז — המצוות מילוי על מקפידה כל־כר
 ש״לא ערוד״ ב״שולחן קראת שלא זה איד

 את מביא זה דבר כי יקרים, בנדים ילבוש
גאווה״? לידי האדם

ירושלים אוארבך, חנה

כייפוס

טרי של העירום תמונות דווקא אד מוזר,
 היתה האמיתית שגדולתה שוב הראו לין

 מכל והלבבית האנושית היתה שהיא בכד״
עכו (צ׳רניאק), צור גדעון הכוכבות.

 תינתן זה במדור הקדימה זבות
 המצרפים קוראים של למבתביהם

למכתבים. תצלומיהם את
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