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מכתבים
)4 מעמוד (המשך

 הסאטירי הרומאן את הזכרתם 0 603 הזה לס
קאנדי. האמריקאי

 של שמו את לי תודיעו אם לכם אודה
 את להשיג ניתן אם וכן מחבר־הרומאן,

באנגלית• — בארץ הספר
תל-אביב אפרון, מיקי

 ומייסון מוזר! טדי על־ידי נכתב הספר •
 כיס׳ מו.דורות בכמה להשיגו וניתן הופנברג

בישראל. הגדולות חמיות־הספרים ברוב

אני . . סתם. לגועל־נפש זה את חושבת .
ב־ צידוק כל אין

 ניבולי־פה פירסום
יפה. בספרות

תרבי־ דירה בכל
ל־ דלתות יש תית

 גם — בתי־השימוש
 יידע אדם כל אם
לעשות, שחייבים מה

הנעו הדלת מאחרי
לה.

יזרעאל, פנינה
בת־ים

 המאדונה
והעירום

 תהיו אל באמת,
שמגגים!

 בעזרת עיתון לפרסם רוצים אתם אם
 במו שוטים בעזרת לא לפחות אז — עירום
 אינם וסאדיסטים חולי־רוח נוימן. יהודה

 הקולקטיבי והתת־מודע התרבות, את מקדמים
 שיש לפה הנוגע בכל ביותר דל עדיין שלנו

גדול. משותף מכנה לו
 הזה (העולם יערי של הבאנאלי והקולאז׳

 — תמונתו על שחקנית שהדביק 0 603
אמנותית? כיצירה באמת לכם ניראה

ירושלים גולדמן, פנינה

המסוכן התמרור
 קדית־ משטרת ליד חיפה־עכו, בכביש

 המשטרתי לרכב המאפשר תמרור ניצב חיים,
 המהירות התחנה. אל — שמאלה לפנות

60 היא זה באיזור נסיעה של הממוצעת

התאונות תמרור
 יש יותר רחוק מטר 300כ־ לשעה. קילומטר
הנגדי. למסלול להיכנס לרכב אפשרות

 מפריעים באמת אלה מטר 300 האם
 קרית־חיים? משטרת של התקינה לפעולתה

 עמים בעורק שמאלה, פונה שניידת פעם כל
 אני גם איומה. חריקת־בלמים נשמעת זה,

אחרת! במכונית במקום שהתנגשתי כמעט
תמונון. ראה — התמרור •

ממעריצה מכתב
 אודות פרטים להשיג מצליחה אינני

 בזמנו שיף. לאלה נשוי שהיה שיף דויד
 בנישואיהם. המשבר אודות כתבה פירסמתם

או כתובתו במתן לי לעזור תוכלו האם
שלו? סלפון מספר

חיפה גושן, נורית
גני־ מלון מבעלי הוא שיף דויד
בתל־ ורסאיי וחנות־הריהוט בירושלים יהודה
עימו להיתקשר ■ניתן הסתם ומן ל- אביב

עסקיו. דרז
חיפה משה, אלעזר

 תינתן זה במדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתכיהם

למכתבים. תצלומיהם את

1605 הזה העולם


