
מכתבים
דגר ■

הקיר אל
 עם פגישותיו על אבנרי אורי של הדו״ח

 הזה (העולם המעצמות ארבע מנהלי־שיחות
בעיתו. מאוד בעיתו. דבר היה )1659

 שהוא רק חוששני
מטרתו: את ישיג לא

 מעצבי־המדיד שאת
 לא הוא שלנו יות

בכ לשכנע הצליח
ומא סזנותיהם נות

הארבע. של מציהם
 לראותם לי קשה

דיעותי־ את משנים
 מאמר בעיקבות הם

עיתונאי.
רק, היא הצרה
 מה רואה שאינני

דיעו־ את ישנה כן
דבר, שום תיהם.

תל-אביב שריינר, רוני
הישראליות ;■

סירגו לא
ל״פלייגוי״

מח פלייבוי כתבתכם על להגיב ברצוני
).1658 הזה !העולם חיילות פש

הכ בהכנת. פעולה שיתפתי שאני נכון
ליר צילומים, כולל עמודים, 14 בת תבה׳

 רמה על הוא הנ״ל הירחון פלייבוי. חון
 פורנוגרפיים, צילומים מפרסם ולא גבוהה,

בלבוש. וחלקם בעירום חלקם רק אלא
 הסתבר להצטלם, בהצעה לנערות בפנותי

 מהו מושג בכלל היה לא מהן 60ס/סשל־ לי
 להן להסביר הייתי צריך זה. ירחון בעצם

תי״ו. עד מאל״ף הכל
 פנה לא ניומן מרוין האמריקאי הצלם
ב נעשה הכל בארץ. בחורה לאף אישית

 רבה, היתה הבנות של ההיענות אמצעותי.
וצו שיופיין מכיוזן מהן 90ס/ס פסלנו ואנו
הנדרשת. לרמה התאימו לא רתן

 כספה את קיבלה שצולמה בחורה כל
ויכוחים. כל ללא במקום,

 שהצלם יקל, חנה של להצהרתה באשר
 עבור לה לשלם רצה ולא אותה הטריד

 זמן לה שנקבע היא האמת הרי הצילומים,
בי לאחר הופיעה והיא בבוקר, לצילומים

 בלילה, מאוחרות שעות עד במסיבה לוי
 ונראתה נפולים, ופנים נפוחות עיניים עם

 היה לא לכן ימים. שבוע ישנה לא כאילו
לצלמה. ניומן מר מוכן

 ואני העניין, לי הוברר איתו בשיחתי
 ל״י 125.—ה־ את לה שילם שהוא התפלאתי

ב כלל יופיע לא שלה שהצילום למרות
ירחון.

 נערה לצלם לניומן הוצע אחר במיקוד,
 התנגד הוא ירושלים. רקע על בעירום
 הדוגמניות אחת זאת במקום ובחר בתוקף,

ב אותה וצילם הישראלית, מצמרת־האופנה
הרקע• אותו על בגדים
 טילפנו ניומן על־ידי שצולמו הבנות כל
 ברמה צלם פגשו לא שעוד לי והודיעו אלי
המכובדת. ובהתנהגותו שלו

תל־אביב עיתונאי־צלם, ירון, א.
שרום ■

< י מידיד
רעיונו את לקרוא אותי ומשמח מעניין

 חבר־הכנסת של תיו
 — מעניין אבנרי.

כ בדיוק דעתו כי
 כי —ומשמח דעתי,

מת מועד־הבחירות
 הסיכוי ואיתו קרב,

ב כוחכם להגדלת
 את נא קבלו כנסת.
 על־ המצורף הצ׳ק

 כת־ דולר, 50 סך
הפו למאמץ רומתי

 וכאות־ שלכם, ליטי
 מאמציכם על תודה

 תוש״ חיי לשיפור
 ויחסי״ בי־המדינה

שכניה. עם ישראל
ארה״ב אוהיו, משי, יוסי לויטנאנט

 של הטלוויזיה 1
גאון יהורם

 בדבר כתבה הופיעה 1658 הזה בהעולס
במכשיר גאון יהורם הזמר של זכייתו

)16 בעמוד (המשך

משי

שרייגר
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לישראל הבלעדית הסוכנות

ה ז י ר כ במווחעז .מבצעעל מ
 למשכנה והעברתה השירות מעבדת הרחבת לרגל

 טלביזיה מקלטי בעלי לכל האפשרות ניתנת החדש,
האח תוקף חידשו לא שהיא כל מסיבה אשר 8 \ 8 \

!מיוחדים בתנאים עתה זאת לעשות יכולים ריות, ! !
א ל״שרותי שבמודעה התלוש ושלח גזור אב  ס

אנו בישראל״ ת בחוזר לך נעביר ו ם א  הפרטי
ם אי מל  השרות. חידוש על ה
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 החדש,

 ♦ מיפן
 במחיר

• הקטן

י י ג ו ענ ת "
• • ואלבומים שקופות פינות ויצואני יצרני

 האלבום את בישראל הראשונה בפעם להציג גאים
 אוריגינליים דפים עם יפני בדגם >• # • • •

 לצרכן מהיצרן ימים חודש במשן רק לצרכן המכירה
 האלבום 5.90ו״ הגדול האלבום ל״י 9.90 של פרסומת

״ אצל ג ו נ ע ת תל־אביב. ,28 ירמיהו ״

הארץ רחבי בכל מנוסים מפיצים מחפשים אנו

ש ד ח ש ד ח

י ו נ י ת ש ב ו מ כ
 מתבקש כתובתו את לשגות חמנקש מנו•

 על״טנת מראש, שבועיים על״כך לחודיע
תחדש למען חעתון במשלוח עיכוב למנוע

הנהלת
חשבונות

במכון למד

א י ב ל
ספרי נעזרת

 1 סוג מזורז בוקר קורס ^
 3 ,2 ,1 סוג ערב קורסי ^

למדופלמים קורסים

26.6.69 הפתיחה:
 ד, סמולנסקין רחוב תל־אביב,

.90 בן־יהודד, פסנת
 על־יד ,21 הילד שדרות רמת־גן,

״*ורוע*. קולנוע
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ל ק חיק א קני פי ל ע- ב הנו
 ׳...,ה״אשף הוא כאן 1 כמובן האוכל, הכנת י בפיקניק הכיף שיא מהו
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