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 לא לגמרי דבר. למצלמה קרה ולא רודן,
 שוחר־ צלם של לשידולו להיתפס קשה

 בסרט תפקיר של כשהבטחה ביהוד הרפתקות,
 שני למלא לי הציעו בזמנו בזה. כרוכה

 דווקא, מכובד בעתו! בפוזות־עירום עמודים
 האמת מפתה. ובשכר גדולה, תפוצה בעל

 לא למה מבינה אינני היום שעד היא,
 כל־כר שמנתי ובינתיים זאת, עשיתי
. מילא . .

 שחנה הרגשתי בחוץ, ישראלית בתור
 ואם לכבוד. וזכתה לארץ, כבוד הביאה

 הרשות ניתנה ״הפלייטרס״ כמו ללהקת־זמר
שום תיפול לא התרבות, בהיכל להופיע

תינתן באם ההיכל, של בבורו מרעמת עערה
ו־יורק

אחרוני.
ני טובי, אסתר

לחנה הרעות אותה

להגנת היוצאת טובי, לזמרת הכבוד כל
מתחרררעמיתה

זה? חיניד זה
 את לעורר העיתון תפקיד דעתי לפי
 חינוכיים, מאמרים על־ידי הישראלי הנוער

ו איבה דברי ולא
 העם כלפי שימנה
 במש־ בתוכו, היושב

בשופ בצבאו, טרו,
 בש־ ושוטריו, טיו,
בקי ופקידיו, ריו
ליד. הבא כל צור

 החינוד זהו האם
 לקהל נותנים שאתם

 קוראיכם?
 כוהן, עובדיה

באר־שבע

מוראליזציה
 כל רובים אני
ה העולם את שבוע

 ה״ניו־ בבניין זה
בניו־ טיימס״ יורק
 לכם כותב אני יורק.

רב פירסום נתתם האחרונים בשבועות כי
צה״ל. בשורות שאירעו מיקרי־ביש לכמה

ב הניקרא העתון הוא עתונכם רבותי,
(לאו כאן היהודי הנוער על-ידי יותר
לשם כאז השוהה הישראלי, הנוער דווקא

 לגמרי צה״ל את רואה זה ונוער לימודים),
ה הנוער אותו רואה מאשר אחר ר בא!

 שלמדתי כמה ער כאלה, פרסומים ישראלי.
מסויימיס. בחוגים נזק גרמו לדעת,

ניו־יודק פרנקנפלד, שמעון
בחיי. סחרחורת, קיבל שלי המוראל

 סנן־ על שלכם הכתבה את קראתי עכשיו
 ),1335 הזה (העולם טולצ׳ינסקי רותי מישנה

 למרות שבוע, בעוד להתגייס משתגע ואני
 שלי המוראל זמן. שנה חצי עוד לי שיש
יםחקים. מרקיע ממים

תל־אביב ג., עמוס
 לבחור יצטרך בחיליהאוויר עמוס הקורא

חיל־האוויר. לבי! צוללת בין

לי! לא - ראלי
 במדור שהופיעה רע־לי״ ״ראלי לכתבה
לה ברצוננו ):1336 הזה (העולם הספורט

 תאונות למניעת הלאומית שהמועצה עיר,
 או מוסרית תמיכתה, לתת נתבקשה לא

מוע על־ידי המאורגן המטרה למסע אחרת,
 המועצה בישראל. והסיירות המכוניות דון
 לא מתכנניו, על־ידי זה במסע שותפה לא

הבצוע. בשלבי ולא הארגון בשלב
 של כללי מזכיר תל־ניר, נ.

תאו למניעת הלאומית המועצה
יפו נות,

הזר, העולם לכתבת מסרו הראלי מארגני
הכ למיבצע. חסותה את נתנה המועצה כי

 בדקה לא זהירות, באמצעי נקטה לא תבת
האינפורמציה. את

ימים שלושה שד אורכה
בחזרה לי לשלוח נא

מירון

 שהיתה התמונה אח
(ה למכתבי. מצורפת

 מה ).1336 הזה עולם
 לכם. חושבים אתם
 שארצה פעם שכל

 כמה לכם לכתוב
ל צריך אני מלים,

תמונה? לכם שלח
 שלי התמונה אם

 תור אלי תוחזר לא
 אתבע ימים, שלושה
 למשפט! אתכם

נס־ציונה מירון, א.
 אם וחלילה! חס
 מירון הקורא יואיל

 את למערכת להמציא
יו המלאה, כתובתו

דיוקנו. לו חזר
בכלא חלום

 (העולם הגליונות באחר למצוא שמחתי
צב בכלא יושב שמהברו תשבץ )1329 הזה
מדהי במהירות אותו לפתור הצלחתי אי.
של ״הזעצער״ הבחור טעויות למרות מה
 לפני משם השתחררתי עצמי שאני כיוון כם,

ש התשבץ למחבר להגיר רוצה רק אנישבועיים.
 חמישה קיבלתי אני כי המזל, לו שיחק
 אחד גליון שהברחתי זה על נוספים ימים

 שם שהיתה זוכר אני עכשיו עד שלכם.
 לו אר, מבאר־שבע. ליגאסי דליה על כתבה

 נרקמו חלומות איזה לדעת היא יכלה רק
אורותיה! שם

תל־אביב גרג׳י, עמנואל

 תינתן זה כמדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתכיהם

למכתבים. תצדומיהם את

1338 הזה העולם


