
מכתבים
)3 מעמוד (המשך
שתחש ״כדי בהערה: במערכת, השמורה

תי.' להתקשר יוכל אי

חסר בידור
 אני תשבצים? מדור אצלכם אין מדוע

 ד,יה והוא — פעם כזה, דבר שהיה זוכרת
 הסאחירי המדור את הפסקתם ולמה טוב.
 ? גלילי לילי

לאחרונה! בידור, חסר
חיפה כירגכאום, שולה

התכחשות
 (ג׳רי) גרשון אני,
 למד־ סטודנט דמון,

בירוש עי־החברה
 בזאת מודיע לים,

שיי כל לי אין כי
שפור למכתב כות
 בחתימתי, כאילו סם

 ב־ ,תמונתי בצירוף
 הזה העולם גליון

פור המכתב ).1604(
 או ידיעתי ללא סם

הסכמתי.
גרשון, ג׳רי

מתולה
 דומה בכתב־יד הגיע, הנדון המיכתב •
 ובצירוף לעיל, המתפרסם למיכתב מאוד

 סיבה כל היתה לא רמון. הקורא של תמונה
מעשה־קונדס. או בזיוף שמדובר לחשוב

לסטודנטים הנספח
 ה־ במדור חתום, שאינו היחידי במיכתב

 א.ו. קובע )1604( הזה העולם של מיכתבים
 בחו״ל, שנים מחמש למעלה שוהה שאני

 לאחר אם ותוהה
ממוש כה היעדרות

ה על יודע אני כת
בישראל. נעשה

אינה, זו ידיעה
מדוייקת. לצערי,

 בחו״ל שוהה אני
 ולא שנים, שלוש
מידת־ה־ אם חמש.
ב הנעשה על ידיעה

 ביחס עומדת ארץ
לתקופת־הש־ הפוך
מ הרי בחו״ל, הות

 שאני מסתבר מילא
מ יותר 2/5ב־ בקי

א.ו. לי שמייחס מה
 ממני ומונע המלא, שמו את ו. א. כתב לו

 מנסה הייתי מפוברק, שהמיכתב החשד את
בארץ. בנעשה מידת־בקיאותו את לגלות

ן ו נ מ ר, א ו ר בריטניה לונדון, ד

כתב לא אריס
 עזיקרי עליזה הזמרת של לתצלומה מתחת

שי שרה שהיא נאמר )1604( הזה העולם
סאן. ארים של תמלילו לפי רים

 כנראה, הכוונה, מדוייק. אינו זה פרם
ללחנים.

תל-אביב אופן, יהודה
 חלק במיקרה: ולא צודק, אופן הקורא •

 על־ידי נכתב עזיקרי עליזה של מתמליליה
אופן. יהודה הפיזמונאי

המים מלכת
 )1604 הזה (העולם לקרוא נורא שמחתי
 מלכת־המ־ שתחרות

ל ״פתוחה ׳68 ים
 כל בנות צעירות

הגילים.״
 הנני לזאת, אי

 את לכם שולחת
 שצולמה תמונתי,

 שלי, האבא בידי
בכ לזכות ומקווה

סי לי יש האם תר.
לדעתכם? כויים,

צדקיהו, חסידה
 מתולה

נע הבחירה •
והנוכ על־ידי שית
 בצורה באולם, חים

 ישפטו דמוקראטית.
 — יופייה את הם

 בספק מוטל שאינו
 צד־ הקוראת של —

קיהו.

 תינתן זה כמדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתכיהם

למכתבים. תצלומיהם את

צדקיהו
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ה בדיגומי חולצות מבחר פנ ם, האו  העונה, בגווני האחרוני
ם סי שבצות או פ ת. בגיזרות מ שו חדי

ת אוריריות, הינן 555 חולצות חו גיהוץ. דורשות ואינן נו

1י1מאריגיע״י מעוצבות ס0 ! ס

בה החולצה ־ להב ואשה גבר כל המלהי

כותנה עם

16065 הזה העולם


