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הגדולות הססרים
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 ערב קורם 20.8ב־ פותח
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מכתבים
)5 מעמוד (המשך
מע בין קשר אין אבל קליפורניה״. ״בדרני

נו דיזנגוף״ ״חזית הקמת לבין אלה שים
 ״פה ללכת מי ובעד מי נגד הדנה צצת׳

אחד״.
רמת־גן מרגלית, אגיב

תגובת־ידיד
 בזמן הביקורת כנגד הרסן יוצא לא מדוע

״כנו כל של הזו ההתפרצות מהי האחרון?
הבי כנגד קליפורניה״ שוכני האמנים פיית

בדיסקו אתמול החליטו זה על האם קורת?
הביקורת? את לדפוק שיש טק,

ש ומגוחכים אנשים־צבועים לא לא. לא,
 יבהילו בן־אמוץ דן כמו הכלח עליהם אבד
והמבין. האינטליגנטי הקורא אח

 ״אמני־הבי־ ליצלן, רחמנא ה״אמנים״, כל
 רק לא משמע. תרתי גמור. זבל הינם דור״,

ה בביקורתו מוקד גבריאל ידידי שצודק
 אדם גם שהוא אלא והנהדרת, אובייקטיבית

אמיץ.
 ומטומטמי־השקפה, משמיצים־מיקצועיים

 — אגמון טופול, חיים זוהר, אורי כמו
ו מחיר!) (יכל רודפייפירסומת של כנופייה

 של מעמד המנצלים אמצעי), (בכל כסף בצע
 וטעם, טאקט כל ללא בציבור׳, ״מוכרים

אינטליגנטי. קהל מכל דבר של בסופו יוקאו
 המיוחדת הגברדיה מכל כבן־אדם, היחיד

אמיתי. אמן חפר. חיים הוא הזו,
 עדיין הזה העולם קוראי בין ישנם ואם

 ולא — מוקד גבריאל של מהרמה קוראים
 הדברים במה שיבינו הרי — בן־אמוץ של

אמורים.
תל-אביב עשהאל, יוסף

 דן של כתבת־ההשמצה את בהנאה קראתי
 תגובת- את הנאה באותה ואקרא בן־אמוץ,
הנגדית. הכת של ההשמצה

תל-אבינ גומי, דויד
לעיל. ראה •

? ככה־ככה
ער שהדתיים ■המוקדמות ההודעות למרות  י

 מלכת־המים הכתרת לנשף הלכתי פוגרום, בו
 אשתי עם בילית בירושלים. הולילנד במלון

 מגדר יוצא משהו לא אבל נעים, די ערב
ככה־ככה. נשף הבל בסך הרגיל.

 יודע כבר שאני מפני לי, הפריע לא זה
 שהפריע מה אבל גדולים. בנשפים קורה מה
 נשף היד, שזר, דיווח שלכם שהכתב זה לי,

 הזה להעולם נאה לא ובו׳. ובו׳ פנטסטי
 במדור כשהמדובר אפילו — כך לעשות

פירסומי.
 ירושלים פרכיאל, שמואל

הסמלים מישחק
 עם הזה העולם לידי התגלגל עתה רק

המתאי סימלי־המין
 (העולם לאל־על מים
).1612 הזה

מוכ בניו־יורק כאן
 כאלה סמלים רים

 למטרות המתאימים
 יש לגמרי: אחרות

 סמל ללסביות, סמל
 לבי- סמל להומוים,

ל סמל סכטואלים,
ל הזקוקים גברים

ואפי — נשים שתי
לנורמאלים. סמל לו

 מל עשויים הסמלים
 ער מבהיקה, מתכת

 ונשים גכר לירות, וחצי 10 לים
או להזמין ואפשר

הדואר. באמצעות הסוכנים אצל תם
ארה״י ניו״ורק, כהן, שאול

נסיגה דרשו לא
 אובזרבר למערכת המכתב מחותמי כאחד
ב לידיעה ובהתייחס ביולי, 21מה־ הלונדוני

 תגמול ״פעולות הכותרת תחת תשקיף מדור
 הריני ),1612 הזה (העולם הסטודנטים״ נגד

 דרשנו לא מעולם כי ליבכם, לתשומת להביא
הכבושים. השטחים מן צה״ל נסיגת את

 הסיפוח תביעות את שללנו זאת לעומת
 כי להבהיר וביקשנו השלמה, א״י תנועת של

 מרצון. לא מאונס, הינד, בשטחים צה״ל ישיבת
 של צודק לפיתרון יוזמה בזכות טענו כן

 את בחשבון שתביא יוזמה הפלסטינים, בעיית
 בכך, רצונם באם עצמית, להגדרה זכותם

 כי דעתנו, אף הבענו ישראל. עם הסכם תוך
 להרשות וביכולתה עימה, ישראל של כוחה

 אף^נסיונית ולו — חיובית ג׳סטה לעצמה
הנוכחי. הקיפאון את לשבור במגמה —

בהתבט־ ולתמיכה לעידוד קראנו כן כמו

1615 הזה העולם6


