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מכתבים
)5 מעמוד (המשך
 משפילה בצורה ),1632 הזה (העולם מאמרו

יארינגי! האו״ם בשליח כזאת
 רבות עשתה יארינג, בא ממנה שוודיה,

 אז הנאצית. השואה בתקופת היהודים למען
כבוד. ביתר לאזרחיה להתייחם נא

אפסית! בובה האו״ם משליח תעשו על
תל־אביב חורם, דן

להתערב: לא
ה בחייו להתערב זכות אין אחד לאף
 ראש של בנו קולק, עמוס של פרטיים
 ירושלים, עיריית

קולק! טדי
 התאהב הוא אם

 קתולית בבחורה
 )1632 הזה (העולם

 לשאת זכותו —
לאשה. אותה

 כן של שיקולים
ה עם קואליציה

קוא לא או דתיים
אי — איתם ליציה

 לעמוד צריכים נם
בדרכו.

 טוב מזל ולבסוף:
הצעיר. לזוג

 רחובות משולם, יפה
טוב - באפריקה לבושים

 את וקראתי בארץ כתייר נמצא אני
 בדרום־ ביקורו על כהן שלום של מאמרו

אפריקה.
במציאות. שאינן עובדות יש במאמר
 ה־ אחרי חמש ש״בשעה לכתוב מגוחך

 שרק וברגע העסקים כל נסגרים צהריים
הרחובות...״ מתרוקנים — מחשיך
 וכל שנה כארבעים ביוהנסבורג גר אני
מפ ואינני ובלילות, בערבים טיילתי, הזמן
רבים. יש כמוני חד.

יח מכוניות, יש בדרום־אפריקה לשחורים
לרוסים. מאשר יותר סית,

ה חיים כלכלית שמבחינה לציין ואפשר
 מאשי יותר טוב בדרום־אפריקה כושים
 בכל העצמאיות במדינות השחורים אחיהם
אפריקה. יבשת

בתל־אביב עכשיו בטניצקי, י.

לא: כרית־מילה?
 ברית־ ניתוח על שומע שאני פעם בכל
חלחלה. אותי תוקפת — מילה
 בפועל לבצע צריך מדוע מבין לא אני

 ועוד כמונו, נאור עם אצל אבר כריתת
העשרים! במאה

סימליי טקס להנהיג לא למה

גורן
 הקדוש־ של ידיו מעשי את לתקן למה

ברוך־הוא?
ניש את לעמנו כיליון סכנת יש האומנם

״שלמים?״ אר
 ל מזיקה עורלותינו שכריתת סבור אני
 שאנו משום כיהודים, ,התרבותית רמתנו

 אברהם עם ההסכם ב״חתימת״ מסתפקים
 לנו, מעניקה שהיא יהודי ובתואר אבינו

 הן שהן — המוסר מיצוות את ומזניחים
העיקר.

חולס גזע, ארי׳ה
לחיילים תקליטים

 על הזה העולם מגליונות באחד קראתי
 האזרחים אל צה״ל חיילי מאת בקשה
תקליטים. להם לשלוח

 פטפון. להם יש כי ציינו הם בבקשתם
להם. אין תקליטים אבל

 לי יש — הפוך המצב ואצלי מאחר
חושב אני — פטפון לי אין אך תקליטים

 לחיילים, תקליטי את למסור טוב רעיון שזה
מהם. יהנו שהם כדי

 הכתובת את שתפרסמו היא מכם בקשתי
חיילים. קבוצת אותה של הצבאית

ם קרית- ריגר, מקם
ויע התקליטים את מקבל הזה העולם •
במערכת. שמורה שכתובתו לחייל, בירם
ץ טעים יותר מי

 חזני מיכאל לח״כ תודתי את להעביר נא
 הכלבים שני בדבר העסיסית הלצתו ,על

).1631 הזה (העולם כהן שלום את שנשכו
 מאורי טעים יותר כהן שלום האומנם

אבנרי?
חולון פוטסדם, ירחמיאל

חאו־האוו •
אנגלית צריך לא

 ההסברה על הרבה האחרון בזמן מדברים
ישראל. של הלקויה

לחו״ל. לנסוע צורך אין בכך להיווכח כדי
 ביום שעה המקדיש לקול־ישדאל, בהאזנה די

 בבוקר שעה רבע — באנגלית לשידורים
 ורבע ),1.30(ב־ בצהריים שעה חצי (חדשות),

בצרפתית. שידורים הזה וכזמן בערב, שעה
 משדרות ושווייץ אלבניה של הרדיו תחנות
 באנגלית משדרים שאנחנו ממר, יותר בערבית

יחד. גם ובצרפתית
 עצמן, בעד מדברות שהעובדות סבור אני

 בפי מה רק מעניין בפרשנות. צורך ואין
ה כוכב ובפי החרוץ, שירות־ר,שידור ראשי

 משום־מה: (המכונה, גלילי ישראל טלביזיה
ההסברה״). ״שר

תל-אביב אבית, משה
המלבות בל

 מה? או השתגעתם, אתם
 יכתבו בחיל־הים חיילים שכמה מספיק

לגמרי. שתתבלבלו כדי מכתב לכם
 המים מלכת סגנית גורן, שרה של כבודה

מונחת גם ושם מונח, במקומו ׳68 לשנת

פרידמן
 אתם הלוא אבל גולדסטאר. כמלכת תמונתה
מלכת פרידמן, שטלי פירסמתם בעצמכם

גולדסטאר. כמלכת שניבחרה היא ׳68 ך,מים
 גולדסטאר מלכת מי תחליטו שלא עד

קוקה־קולה. לשתות עובר אני האמיתית
חיפת פרידמן, ישי

 גולד־ מלכת אומנם היא פרידמן טלי •
 היתר, גורן שרה גס אבל ׳.68 לשנת סטאר

 ה־ בתלבושת וצולמה זה לכתר מועמדת
 במדי השתיים של תמונותיהן גולדמטארית.

לעיל. ראה — גולדסטאר

חצי־חצי
 אח חציתם )1629 הזה (העולם בעיתונכם

 רייס־דייוויס־שאולי, מאנדי של פניה תמונת
ה בעוד שמח, הימני חציים איך וגיליתם
עצוב. שמאלי
 מיוחדת היא ואין מוזרה, תופעה זו אין

 פיסיו־ תופעה זוהי הרות. לנשים או למאנדי
 של פניו האנושי. המין לכל משותפת נומית

ב ועצובים הימני, בצידו שמחים אדם כל
שמאלי.

 ימינם: איטרי־יד הם זה מכלל יוצאים
 שמאל, בצד צוחקים — הפוך הסדר אצלם

ימין. בצד ובוכים
חולון יקינטון, חגן

 תינתן זה כמדור קדימה זבות
 המצרפים קוראים של למכתביהם

למכתבים. תצלומיהם את

משולם

1633 הזה העולם


