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נעה אלקטחניקה מתלם

 של החדש ה״שגעוף
 ומערב הברית ארצות
ארצה. הגיע אירופה

 ונגינתו אוטומטית המופעל למכונית טייפרקורדר
 הסרטים )מ11638£ד-3(ן6 של העקרון לפי היא

(קרטרידג׳). במחסנית נתונים המוקלטים

 סרטים אלף) (ארבעים 40.000 של מבחר לבחירתך
 החדישים והלהיטים קלאסית קלה, (מוסיקה מוקלטים
ביותר).

 והרכבה רמקולים מערכת כולל המכשיר מחיר
— המכוניות) סוגי לכל (מתאים ל״י 875.—

ר ,רה סג מ 5 ה 3 ,טל ת-א. 8 0 5 9 4

״פלד״ פרסום

)3 מעמוד (המשך
 לה נמסר לד,ניקה, שוב כשבאה מכן, לאחר

ב ממשלתי לבית־חולים נלקחה הילדה כי
 הילדה כי לנו נמסר בבית־החולים חיפה.

נפטרה.
 תום, עד נוצלה חדשים כעולים תמימותנו
 לנו נאמר ילדתנו, את לראות וכשביקשנו

לקבורה. גופתה את לקחת מיהרו הדתיים כי
 כשחזרנו ולכן, לסיפור, האמינה לא האם
 כל שניקר העניין את שכחה לא עליה לשער
 לבית־התינוקות. שוב וחזרה במוחה, הזמן
 כמובן. הילדה, את שם? ראתה היא ומה
ובריאה. חיה

 אינה זו כי נענתה אך אותה, ביקשה היא
בתה.
 לא אך ,15 בגיל בת כיום לנו יש

 הראשונה. ילדתנו תעלומת מאתנו נשכחה
חיפה (םמוה), יוסף יצחק

ץ הקשר מה
 (העולם בצפון?״ קרה ״מה שלכם בכתבה

 שאלת סביב הריב על סיפרתם ),1532 הזה
 עכשיו המפורזים. באיזורים השטחים עיבוד
 עיבוד בין הקשר מה לי תסבירו אולי

 והמי־ דישון במושב הרצח לבין קרקעות
בתל־קציר? קוש
 אתם אין כזה, ומכתב כזו, ששאלה או

כלל? מפרסמים
פתח־תקווה שהרבני, מנשה

 (העולם גבול״ אין ״עד במאמר עיין נא
זה. בגליון לבוחר ובזו״ח )1534 הזה

אהד מאמר
 על כתבות אלף לכם לסלוח מוכן אני

 כמו אחד מאמר תמורת ערומות, בחורות
 מלחמה למנוע היכול — סוף״ אין ״עד

הגבול. עברי משני אדם, חיי ולהציל
 להכירו שלמדנו הצלול ההגיון קול זהו

אין הזה, העולם קיום שנות במשך ולאהבו  ו
כולה. במדינה לו שני

רמת־גן זיזנל, אברהם

בההלט מיקרי
 הופיע )1533 הזה (העולם ״אנשים״ במדור

ם הקטע: חי כו ה (התנהלו) נוקבים ״...וי
 האחרונה כתבתה גבור של זהותו על שבוע

,חו קשת, סילבי של
ב וחי בשמאל שב

 כי חשבו רבים ימיך.
לא התכוזנה סילבי
ל ולקיבוצניק מרגן

אגמון, יעקוב שעבר
אל־ גילה של בעלה
ה כשנשאלה מגור.

 למי עצמה כותבת
 בתיאוריה התכוונה

 ,כל ענתה: החריפים,
 למציאות אי־דמיון

בהחלט׳.״ מיקרי הוא
 שאמרתי הוא נכון

ל רצוני אולם זאת,
ש הקוראים, ולידיעת לידיעתכם הביא

 לעורך ברמז, גם ולו אמרתי, לא מעולם
 כוזנתי אגמון. למר היתר, שהכוונה המדור,

כאלה. טיפוסים שיש היתר,
 נילהבת פרטית יוזמה איפוא, זו, היתה

 המדור. עורך של מדי
מחלתי. בגלל רק מאחרת תגובתי

 תז־אביב קשת, סידכי
הלוחית על פס

בי למען ציבורית בפעולה לפתוח עליכם
 סביב לבנה מיסגרת בצורת הקלון, אות טול

פרטיות. מכוניות גבי על המספרים לוחית
ש המכונית, בעל על מעידה לבנה לוחית

 עליה. המוטלים המיסים מן מחלק שוחרר
 כזה מאי־תשלום ליהנות הזכאים הבודדים

 חוזרים. ותושבים חדשים עולים נכים, הם
מ יוכרו כאלה שאנשים ההצדקה מה אז

 אדם של נכותו את להבליט מדוע רחוק?
ברור? כה סימן על־ידי
 ולהסתפק הלבנה, הלוחית את לבטל יש

ברשיונות. מתאים ברישום
ירושלים פלמור, יורם

החודש? נערת איה
 מיני כל קורים הזה העולם למנויי רק לא
 אחרים פירסומים למנויי גם בדואר. נסים
הדבר. אותו לפעמים קורה

 האמריקאי הירחון על מנוי למשל, אני,
החו אלי מגיעה פעם ולא פליי־בוי, הנודע

 ישראל דואר אנשי קרועה. כשעטיפתה ברת
 למסור מואילים שהם לפני בירחון מטפלים

לידי. אותו
ה חסרו אף 1966 דצמבר חודש בגליון

מצו עליהם דפים אותם — המרכזיים דפים
 פליי־בוי. של החודש נערת למת

שאי״ ברור לעשות. אפשר מה יודע אינני

ה העולם4 1535 הז


