
בקוראים. לזלזל חדלים אינכם באם
 הזאת בארץ הגונים סופרים אין כבר

ב לכתוב בן־אמוץ דן את דווקא שהזמנתם
 קבוע שבועי מדור לו ולהקציב עיתון

.י (ובשכר) .  שכל הודה פיו במו הרי .
 לו לתת סירב אחר, ומכובד רציני עיתון
 מיקלט לו נותנים עתה נמצאנו והנה במה.

 ארחי שכל מכך והמשתמע הזה בהעולם
 בארץ העיתונים לשאר ראוי שאינו פרחי

 פגיעה וזו הזה. בהעולם ומקובל רצוי —
זעמי. גם ומכאן ובקוראים, בעיתון

 שעדיין עצמו, שבן־אמוץ גם שמתמיה מה
 ערבים, בדירת המגורים כתם עליו רובץ
 ועקרונות־צדק. מוסר בענייני לזולתו מטיף
 טול הפיתגם: את מעודו שמע לא האם

עיניך? מבין קורה
הונג־קתג מטיאס, דן

 המדרדים ■
קופצים

 הזה (העולם שעבר מהשבוע בעיתונכם
 הופיע הנזרחלת, רחל של במדורה ),1722

 המחזמר־ שם כי השאר בין צויין בו סיפור
בקרוב לעלות והעומד על־ידינו שנכתב פופ

ואכרהמי רז
המרד. הוא — בישראל הבמה על

 למה? יודעים אתם מדוייק. כל־כך לא זה
 קפוץ. הוא המחזמר ששם מפני

קיפצו, בבירכת
 תל-אביב אברהמי, ואיזי רז רבקה

האגסים גם ■
בני־אדם

 עמקי עד הזדעזעתי נורמלי, אדם כל כמו
(העו 1970 סדום את קראתי כאשר נשמתי

 לומר ברצוני זאת, עם יחד ).1722 הזה לם
פופולרי. כל־כך איננו שאולי משהו
 את שאנסו הסרסורים לשני מתכוזן אני

 זאת, לתפוס שקשה למרות חיב״ה. שוטרת
אז ואפילו בני־אדם. זאת בכל שהם הרי

 אינני שכאלו, בתור במדינת־ישראל. רחים
 בהם להכניס לשוטרים היה שמותר חושב
 לקרוא, נדהמתי מעצרם. לאחר רצח מכות
 יד, כלאחר שנכתב תיאור העיתונים, באחד
החשו הוכו כיצד
קשות. דים

 חושב אינני כן
ל מוסיף שהדבר
ה חיינו אורחות
 של שידידיה תקינות
 הזה האונס קורבן

איו מסע הפעילו
 עורך־הדין נגד מים
סניגו לידסקי, צבי
 החשודים, של רם
נא שזה כך כדי עד
 באמצעי לנקוט לץ

לידסקי אמי מיוחדים. ביטחון
בשום נאמר לא נם

בהת אך המאיימים, הידידים הם מי מקום
 בכך יש שוטרת, היא שהקורבן בכך חשב
לפגם. כפול טעם

תל־אביב רובין, גבי

 מכתבים השולחים קוראים
 בקצרה. אותם לנסח מתבקשים

תמו למצרפיס תינתן עדיפות
למכתכיהם. נות

עברית שבויו בארץ והיחיד הראשון הספר

ה ב ה ם א י י נ ש ב

 הבל את נהדרים עירום צילומי של רבות בעשרות מדגימים דניים מורים דוג
 אלפי ומאות תקדים חסרת להצלחה שזבה הספר אהבה׳. לעשות ,איך אודות

וארה״ב. ארצות־אירופח בבל ספורים) חודשים תון עותקים
 משובח נייר * אלבומי פורמט * מהודרת כריכה

בלבד ל״י ו2.— של במחיר זה וכל
ושלח ר״ג__________ להסתירו. או בו להתבייש צורך שאין הספר

--------------- אלגנטי זאת עם יחד אך ביותר ומתקדם נועז ספר
ת ועניני מלא הסבר מלווה ותנוחה תנוחה כל י ר ב ע ב  

 תרשימים), (כולל אברי־המין על מיוחדים פרקים לתוספת
ואמצעי־מניעה. המיני הסיפוק

 להימצא שחייב הספר
נשוי זוג כל של בחדר־המיטות

הצהרה / הזמנת
לכבוד

 תל״אביב. ,331*4 ת.ד. חוצאח־כאור ״אלבית״,
חספר את חוזר בדואר אלי לשלוח נא

ה ב ה א שניים״. ״ ________מס• שיק ר״ב ב
ל-----------------בנק עי בלבד ל״י 12־-. סך ע

 .11 גיל מעל שאגי בזח מבחיר אני
ל______________________שם י ...............ג

חתימתכתובת.

 •: ורשמי- טרנזיסטורים גם •:
טו1ק :: מ < ט׳י מיוצרים ים7ל

5גאש1ו8־10ן1א]2
חדשים לעולים חשוב
¥ של מהירה הספקה . .7 
 דגמים 4 מכס. וללא במטוס

 $ 140 רמקולים 2 בעלי
 אחד ימקול בעל 1050 דגם

130 $
 הבלעדי הסוכן

מ כינורי ״ ע 4 פרץ ת״א ב

י ו נ מ ה
 קיבלת

 חשבונך,
 נא פרע

בהקדם. אותו

יחזור., שלי החייל
ובינתיים
 ברמה בביקעה, במעוזים,

חיה ד״ש לו שלח

הור. 03111:1
שבוע

לחיילים מיוחד סיבצע
 צבאית לכתובת מינוי

50״/״ של בהנחה

ת: לשנה ל״ין 15 שנה: לחצי ח  ל״י 29 א

תל-אביב. 136 לת.ד. ושלח מלא

 אחת לשנח / שנח לחצי חזה״ ״העולם את לשלוח נא
זו: לכתובת

שםאישי מס׳

צבאי דואר
 המיותר למחוק — (שנה) ל״י 29 שנח), (חצי ל״י 15 סך ר״ב

....................................................................................... השולח

17239 הזה העולם


