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!והאלקטרוניקה הרדיו לטכנאי
גבוהה ברמה בטלביזיה השתלמות

זול ובמחיר חדשה בשיטה
חינם, לדוגמה ושעור פרוספקט

רמת־גן 2728 ת.ד. לטלביזיה״ ״המכון

ל למכירה ל פירוק בג
לתעשיה אולם

 דונם של שטח על ממ״ר 300
פתח־תקוה בכביש באזור־התעשיה

914343 טלפון פרטים:

ם ל ו ע ה , ״ ״ ה ז ן ה ו ע ו ב ת ש ו ש ד ח י ה ל א ר ש י  ה
 30134־5 סלפון ,12 קרליבן־ רה׳ תל־אגיב, :והמנהלת המערכת

 בע״ם, שהם משה דפוס • עולמפרם מברקי: מען • 136 ובד.
 • בע״נב כספי צינקוגרפיה גלופות: • 6 פץ רה׳ תל־אביב,

בע״ם. הזה העולם המו״ל: • אבנרי אורי :הראשי העורך

מכתבים
פלסטיני: מישאל־עם

 שנים 17 שישב יליד־פולין ישראלי אני
 ששת עם שנה, לפני לגור, ועבר בקיבוץ

לטיבעון. בני־משפחתו
 פדראטיבי בפיתרון רוצים אתם שאלתי:

 הפיס־ גם האם — אבל פלסטינית. ובמדינה
בכך? רוצים טינאים

הפלסטי־ בין מישאל־עם מייד להנהיג יש
 הם אם דעתם. מהי ולברר בשטחים, נאים
 ירושלים את שנהפוך מציע אני בחיוב יגיבו

פד של לבירה הטוב, מרצוננו המאוחדת,
שתקום. ראציה

טיבעו! טנא, יעקב

הכבוד כל
 לעמוד שהצליחה לממשלה הכבוד כל

כ ימים של במתח
 הכבוד וכל אלה.

 ש־ יארינג, לגונאר
 הממשיך ליח־השלום,

 אף־על־פי במאמציו
 שהשלום יודע שהוא
שנא שעה רק יבוא

ייפג דיין ומשה צר
מתווכים. בלי — שו

אודן, אריה
תל־אביב

לעניין שאלות
שא שלוש לי יש
אורן לענות התוכלו לות,

עליהן?
את להחזיר צריך לדעתכם האם •

השטחים?
מה? — להחזירם לא אם •
איזו? — פלסטינית מדינה להקים אם •

ידע־ חסרת ועדיין צעירה נערה אני
הופ שאתם אומר שלי ההגיון אך פוליטי

 הבעייד. כי ראשה, על הפיראמידה את כים
 גורלנו אלא השטחים גורל אינה האמיתית

אנו.
תל־אביב ביאל, דליה

 עם בשלום דו־קיום מחייב וגורלנו •
 (הגדה ביוני 5ה־ בגבולות פלסטינית, מזינה

 תהית המאוחדת שירושלים עזה), ורצועת
בירתה.

כהן אלי של אשתו
 וישעיהו דן אורי של האחרון בסיפרם

 11 בעמוד מסופר ז״ל, כהן אלי על בן־פורת
 שנתלה. לפני אלי שכתב האחרון המיכתב על

 בערב-ת כתב הוא בספר, המסופר לפי
 מה״ של התרגום לפי לצרפתית. שתורגמה

 ״שתהחתן לאשתו כהן אלי כתב ברי־הספר,
 לילדים, שתדאג לילדיו, אב שיהיה כדי

ועוד. לנשמתו״ שתתפלל
 המכתב של תצלום בספר מובא להלן
 הבאים: הדברים כתובים ושם בערבית
 מודיעכם הנני היקרים, ולילדי נדיר. ״לאשתי
 במעשי־ריגול לעסוק שהוכרחתי זה במכתב

.רב לחץ אחרי אלה .  אפי כל בפני נסגרו .
.שרויות־הפרנסה .  סופו מה שראיתי אחרי .

שע... של  מישראל צאו לכם: אומר הנני פו
 שחיים כמו מחופש ותהנו לה, מחוצה וחיו

 ישראל.״ שחיה כמו לא האחרים, העמים
 מצאתי ולא בספר בדקתי כאן? קרה מד.

 המצולם שהמכתב נניח אם הסבר. כל לכך
 לידי הג״ל התרגום הגיע איך — זיוף הוא

 ניו־יורק זינגר, משההמחברים?
 של מכתבו את העביר הזה העולם •

 להגיב בבקשה דן, אורי לידי זינגר הקורא
 ולשמור ממנו להתעלם העדיף המחבר אך .—
שתיקה. על

ועובדות נבואות
 במאמר כתבתם )1597( הזה בהעולם

 איוולת היתד, ״פעולת־כראמה זבנג: בלי דיין
 שהופיע הזה בהעולם צבאי.״ ומישגה מדינית
 )1601 הזה (העולס שבועות חמישה כעבור
 הבלתי־ניראה: המיצעד הכותרת תחת כתבתם
 הכל.״ גילה כראמה ״מיבצע

 לתענוגו נעשה לא מיבצע־כראמה לדעתי,
 כניראה ידוע הכל ולא איש של האישי
חולין טנא, מ.כראש.

הררי של מתנתו
 בדרכי שהלן / הררי יזהר הח״ב אשרי

 סוכניו של ובדרכם / הארי מאמה היפה
 מהם לכת הרחיק אן / בן־נוך יהושע של
מתון. יותר הוא ני —

 / בנות־הברית צבא ,את דפקה מאטת
 את דפק הררי / מאין יש — זאת ועשתה
 הל״ע. בכל והלם / הפרקליט האוזנר,
אש / בהיגנב נשאו הם למרגלים: אשר

ל  ישו־ הררי ואילו / המחכה למנהיג כו
נהנה! ועוד — לאשכול התמסר / הלב

 תל-אביב מגד, רן

(?) ברטים יש זובה
 אודות 1603 הזח בהעולם הכתבה לאור

 הדבר תמוה ל״י, 100.000ב־ שזכה רושצ׳וק
 מר על שכפתה מיפעל־הפים הנהלת מדוע

מסי עתה מסרבת ברטים רכישת רושצ׳וק
 למר למסור הגיוניות ובלתי שונות בות

 שרוש־ טענתה למרות זכיתו, את רושצ׳וק
בעל־הכרטים. הוא צ׳וק

 הוא רושצ׳וק אומנם אם השאלה: נשאלת
 מדוע — ״אבו״ והכרטיס בעל־הכרטיס

 רושצ׳וק לידי למסור מיפעל־הפים מסרב
הכסף? את

 הודפס לא אומנם אם נוספת: ושאלה
 וזכה כפולים) שהודפסו גם (קרה הברטים

 שבהגרלד, לכך ערב מי — מישהו בו
 מספר להשמיט ההנהלה תדאג לא אחרת

 אותו שדווקא לדאוג בשעת־ההגרלד, מסויים
גדול? בפרס יזכה מספר

 תל-אביב ארנון, ענברי

״המחתרת״ סרטי
 מדורכם אחר ועוקב חובב־קולנוע אני

 הביקורות בעל תמיד לא אך המעניין,
 שלכם: למבקר שאלה לי יש הטובות.

 ״תעשיית על ידיעה של שמץ אף אין מדוע
 האמריקאית־בריטית, המחתרתית״ הסרטים

מייצרים? למיניהם שההיפיס הסרטים שהם
מיסגרת לכל מחוץ מופקים אלה סרטים

״האלילה״

 לא כי אם מעניינים, ניסויים אלה מיסחרית.
 בבתי־קולניע אותם להציג כמובן, ניתן,

מטעמי־צנזורה. 4- פתוחים
 סרט־ ,האלילה מתוך תמונות מצרף אני

כקומיקם־מצולם. הודפס שגם בריטי מחתרת
 רמת-גן דרורי, ראובן

האלילה. מתוך תמונה ראה •

והקופים תחש
 קוף כל קליגר. הקורא עם מסכימה איני

פר עם עומקי־נשמתו, עד נעלב היה הגון
תחש. של זה כמו צוף

 שהאיש )1604 תות (העולם קראתי אגב,
 לקוות רק יכולה אני מתחתן, זאת בכל

 בזמן מושפעת, אינה שאשתו־המיועדת
לנגד־עיניה. רואה שהיא ממה ההריון,

ראשוךלצי,-ן שאול, אביבה

והפורנוגראפיה ״קאנדי״
 (העו־ כאמצעי־ביטוי פורנוגראפיה ברשימה

)6 בעמוד (המשך
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