
 אבא מר חיפה, עירית ראש את לגגות יש
 ממוזיאון תמונות השאיל שלא על חושי,
 החצר ציירי בשני בחרו שלא .מפני חיפה,
 אב־ מרדכי העירית וצייר מאירוביץ שלו,

ניאל.״
 כינויים הדבקת אך מוצדק, חושי גינוי

 אלה ציירים שחצנות. היא הציירים לשני
מעמ להוכחת ישראלי למבקר זקוקים אינם

■הבינלאומי. דם
 תלו כי שאף להראות רוצה תומרקין מר
 בלתי־תלוי, הוא נשאר במוזיאון אותו

 מתעלם הוא אך בסדר. הכל כאן ועד
 של מיצירותיהם תלו שלא העובדה מן

עליו. אפילו העולים אחרים, ציירים
 גלריות בתריסר הציג למשל, אבניאל,
 מקסיקו קנדה, בארצות־הברית, ומוזיאונים

 חושי של השפעתו כי ידעתי ולא וצרפת,
 חשבתי לשם. עד מגיעה האמנות בתחום
וסבי לחיפה רק מוגבלת היא כי לתומי
בתה.

 לום־ ניו־יורק, בפאריס, הציג מאירוביץ
 אתונה, אוסלו, באזל, ברן, לונדון, אנג׳לס,

 זה כל ועוד. ועוד פיטסבורג פאולו, סאו
חושי? אבא בהשפעת

 ראובן לגבי תומרקין של שחצנותו על
אחרים. ודאי יכתבו ומוקדי

ירושלים טל, יס1מ

. .  אינני לכן פחח, הוא תומרקין יגאל .
ישראל. ולמוזיאון לו מה מבין

תל־אביב צייר, ברנשטיין, משה

גבוהים אנקת
 הגבוהות הנערות על הכתבה בעקבות

 לעצמי, מרשה הריני ),1444 הזה (העולם
 לפנות מ׳, 1.99 ובגובה 26 בן קבוע כקורא
ב הגבוהות את לי מיצאו בבקשה: אליכם
בארץ. יותר

תל־אביב שמש, ד.

צודקת לעולם טעות
לאזניו ם א נ י לא שהדבר מניח אני

(מעריב).
ירושלים ציון, נסים

 אלף 20מ־ למעלה נמכרו שעברה בשנה
ת ו ר י אחרונות). (ידיעות למגורים ל

חדרה בהן, רותי
תיקון
 פירסם בגבורתו״, .השמש הכותרת תחת
 שאירע מיקרה על כתבה )1443( הזה העולם

 את שמש אהרן דקר בו ואשר בירושלים,
 גברת של תמונה פורסמה בטעות אשתו.
 בית- באותו עת אותה ששכבה אחרת, שמש

שנדקרה. שמש, הגברת אושפזה בו חולים
 התקלה. על רב צער מצטערת המערכת

 שמש •■גברת•• מכרי שכל ,משוכנעת גם היא
 גנן מה בה, המדובר שאין הבינו האחרת

 לגברת ואין ברורה היתר, לא שהתמונה
 ולא ודני, אילנה בשמות ילדים זו שמש
אהרן. בשם בעל

*
 תינתן זה במדור קדימה זבות

 המצרפים קוראים של למכתכיהם
למכתבים. תצלומיהם את

 מסתיר הרשת בגד
 הרבה ומגלה טפח

 הזה (העולם טפחים
 בכך לא אך ,0 448

אי־ד,מוסריות. טמונה
ש לי איכפת לא

ל תתרחץ בחורה
בחב ערומה, גמרי

 וברצונה, ידידיה רת
הראוו הצריכה אך

 בגדי של הזו, תנית
 את חושפת מותרות,
 זו ונשמה הנשמה.
 מלוא בכל מתגלה

כיעורה.
חיפה נחמני, דליה

הנשמה עירטול

נחמני

צמר עם

ל7 ם ד ן ז ך7נ1 ו רי ס...77י *ו י
ת ו כ י ר כ

0ו1הו הור 5
 גליונותיהם את מסרו אשר הקוראים

שלי בימים לקבלם יכולים לכריכה,
ה בין שבוע, כל וחמישי רביעי שי,

 בצהריים, ושתיים בבוקר עשר שעות
ב הצהריים, אחר לשש ארבע ובין

 גליק- רחוב הזה״, ״העולם משרדי
תל־אביב. ,8 סון

מלניק פרסום

1449 הזה העולם

ד מי  ת
 תרצה

ם...1ללבע

מכנסים
מאריגי
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