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)3 מעמוד (המשך

 ועונש־ ,בחיילים ונלחמים צבאיות במטרות
חסרי־וזגנה. אזרחים לרוצחי מוות
 העיקרית טענתם סיפוקה על תבוא כך

 משידעו כי והיא, עונש־המוות שוללי של
 יילחמו בתלייה, מוות להם שצפוי המחבלים

 עצמם יסגירו לא האחרונה, טיפת־דמם עד
עכשיו. עושים שהם כפי *יזמרו״ ולא

סביון חרמוני, אברהם ד״ר

זה !■
זה? פומומוכמז/

 השובתות הנשים על המאמר את קראתי
 והתמרמרתי ),1649 הזה (העולם בשכם

הדבר. את הבעתם שבה הצורה על
ב מתבטאת הערבים של גבורתם האם

ב ובפגיעה הפגזות
וכאזרחים? תינוקות

 האוכלוסייה הרי
 על מגינה בשטחים

 אחרת כי המחבלים,
ל מצליחים היו לא

עו שהם מה עשות
שים.

ר,שילמו־ על העם
ה מאת לבקש גות

 הנמצאים ערבים
דע את כיבוש תחת
 לדרך והצעתם תם

ה את יחקרו שבה
חשודים?

 התנה- יגנה בארץ המופיע שעיתון בושה
 ויעלה הביטחון, כוחות של מופתית גות
עקיפה. בצורה ולו — ההפגנות את נס על

 הילדה של לסיפורה מאמינים אתם האם
 שהחיילים הדפסתם, תצלומה שאת ,9ה־ בת
 פוטו־ ב ו ש זהו אולי או אליה׳ נטפלו אכן

שלכם? מנטז׳
עכו כהן, צכי

תה •  אל־שזזשיר, רפא הילדה של תמונ
ד כהן צבי הקורא על־ידי החשודה מ טו פו  כ

ת סימני עם מז׳,  ובשפתיים העין ליד המכו
מבויים. לא עובדתי, מצב מראה —

אד־שחשיר

 זרול7 רצו תמיד ■
לים! אותנו

 אני לערבים, יחסנו על האינסופי בוויכוח
 הכרוניים לחולי־השלום להזכיר רק רוצה

י רב זמן נרצחו וברנד שטרומפלדור נ פ  ל
ששת־הימים... מלחמת
 בגדה בסיני, ישבנו שטרם בימים זה היה

 וב־ הקטנה בתל־אביב הצטמצמנו ובגולן.
או לזרוק שאפו הרוצחים אך פתח־תקווד,.

משם. אפילו לים תנו
לה כדי להספיק צריכה בלבד זו עובדה

המתוקה. מתרדמתם השלום חולמי את עיר
לון גולדגרט, חנן חו

ו■■■■■■■■■■■■■■!לא אני ■
1 פלייבוי

ץורכךע
ה קווי אל תעופ שר בע״נד בי

ויסהור 11100/וווו נושס
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 באילת בקיץ דווקא כן,
 בעונה דווקא להינפש בוא
 השרות. מיטב את תקבל בה
 נורא אינו החום תדאג, אל
 ממך ימנע והיובש כך, כל

להזיע.
 ים כמו ורוגע שקט כה ים

 אורכו לכל תמצא לא סוף
התיכון. הים של

*

*

 לבעלך?״ תהיי אישה מין ״איזה השאלון
מלו על״ידי אולי חובר )1650 הזה (העולם

בכלל. נכון איננו אבל גדולים, מדים
״שא על עניתי

 ומה לגבר״, לות
 הי־ .*אתה לי? יצא

בוי נך  ששמו הפליי
 שכל לפניו, הולך

המפורס החתיכות
 עברו כבר מות
 ידיך.״ תחת

שטויות! איזה
פליי לא בכלל אני
 אודם כי־אם בוי,

ו ושקט, סולידי
 שום לי אין בכלל
 י לחתיכות. קשר

 את להסביר כדי
 .וידויו לתת עלי יהיה טוב, יותר עצמי

 זה ואת ),1650 הזה (העולם הומו״ של
עדיין. לעשות מוכן אינני

חיפה צופי, מיכאל

 מקים ■
המגךידויד

אברהם של מכתבו על להגיב ברצוני
ד (המשך )6 בעסו

 משרדים למנהלי חשוב
!ובתבניות

המו הכתיבה למכונת הפלא מחק
 יההעתק. האוריגינל את חק

ב שניה תוך וכסף, בזמן חסוך
 מילה או אות כל למחוק יכולתך

ההעתק. עם יחד
 יחידות 288 המכיל ענק סם הזמן

 על־ וחסוך בלבד, ל״י 19.20 במחיר
 ממשי. באופן 40׳לס כך ידי

 ללא ולהדגים לבקרך ישמח סוכננו
התחייבות. כל
 טל. ,6031 ת.ד. — וכקס״״ל

תל־אביב. ,441692

ה ר י כ מ ל
2300 פיאט

טוב. במצב ראשונה יד
 ותייר דרך למורה
מיסיס. ללא

טבריה. 250 בת.ד. פרטיי:

 כללית פקידות
בירושלים
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 ! חודש — במכונה כתיבה

קצרנות: פנקסנות,

ד״, ״ה ביח״ס  פורמן, י. פקי
ירושלים ,18 בצלאל


