
העי את מוכרים שבועות מיספר מזה
 בתחילה חסרים. שלמים כשחלקים תונים,
 העלולה טכנית לטעות הדבר את זקפתי
 שבועות מזה אולם ההפצה. בזמן לקרות
המכי בדוכני עיתונים 5—6 בודק שאני

 או שהעורך חלקים חסרים ובכולם רה
המו כמו חשובים, שאינם החליט המפיץ

פשו רמאות שזו רק לא השבועיות. דעות
 ארצות־הברית חוקי את נוגד גם זה טה,

 הצרכן להגנת למחלקה לפנות עומד והנני
בניו־יורק.
 בלבד הזה העולם את קורא אני בינתיים

שלם. בעיתון המעוניינים אחרים רבים כמו
ניו־יורק עיראקי, יוחנן

כלוי מבתב ■

כהנא לרב
נכבד! רב

 מלאי חייך פרשת על שקראתי לאחר
בר בחו״ל, והן בארץ הן והסבל התלאות

השל מארץ־ישראל להגר לך להציע צוני
 יותר ופוריים חדשים חיים ולהתחיל מה,

העילית. באוגנדה
 ענפים קשרים ובעל פורה שאדם חבל
האמרי הביון וסוכנות המאפיה (עם כמוך

תועלת. מחוסר כאן יבוזבז קאית),
 מתמיד מתח של מצב ליצור מאמציך

המי לבין במזרח־התיכון הערבי הרוב בין
ושאט־נפש. גיחוך מעוררים היהודי, עוט

 העמים, שני בין והאחווה השלום למען
 בשלווה, במדינתנו יחיה עם שכל רצוי
ה מסוגו, אנשים של פרועה הסתה ללא

שנייה. אירלנד לצפון שואפים
תסייע אשר הגירה קרן הקימותי כך לשם

מטלון מאיד
יהודי ומיעוט ערבי רוב

החדשה. בדרכך ובנשק בכסף לך,
 אליך פונה אני להגר, מוכן אתה אם

להודיעני: ממך ומבקש
תומ שעדיין השפויים האנשים מספר א)
להגר. ומוכנים בך כים

 הגנרל אצל להשתלם ברצונך אם ב)
 לאוגנדה הגיעך לפני — באוגנדה אמין

עלית.
צלחה, דרך בברכת

רמת־גן סטודנט, ממלון, מאיר

ברני, ■

אתה? איפה
 ״החרמון ,1845 הזה״ ״העולם
ואה חייו על ברני״, של המעופף

קורנפלד. ברני המיליונר של בותיו
 לגלות יכולתם לא מכם. משתגעת אני

 נמצא כשעדיין ברני על הסודות כל את
 המידע כל עם אעשה אני מה בארץ?

מיל מחפשת שאני שנים עכשיו? הזה
 באים אתם והנה מצאתי. ולא לרוחי יונר

 דמות את לבן גבי על שחור לי ונותנים
חלומותי. אביר

 יכולה אני איפה מושג לכם יש אולי
ל ולהצטרף אליו להתקשר אותו, למצוא

 שום בלי להסכים מוכנה אני הרמונו?
בכתבה. כמפורט הצעותיו לכל תנאי

כפר־סבא לשם, מירית

 מכתבים השולחים קוראים
 בקברה. אותם לנסח מתבקשים

תמו למצרסים תינתן עדיפות
למבתביחם. נות

ח1ך1ו ו

■רה
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ק ון ג מאת אפדיי
ת (״נסיך ת״ הספרו קני מרי הא
״טייס״) השבועון לו קרא

 להם״. ומחוצה בנישואין מינית אינטימיות של ומקסים מפורט ״רומאן
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 להתפרעות חרות בין לאשה, גבר בין הרף בלא הניטש הקרב — תקופתנו
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 בחדר־הכביסה, — במיטה קיום־יחדיו של עמודים מאות אפדייק מחייה
 שחייה לאחר ;נעולות חדר־אטבטיה דלתות מאחרי מירפסת־השזוף, על

 בשרון ביתר במין טיפלו רחוקות לעתים רק בחורף. סקי לאחר בקיץ,
 מחודדת אוזן וצעד. שלב לכל קלינית תשומת־לב מקדיש אפדייק ספרותי.

י התאווה על המחפה השנונה, לאימרת־הכנף לו נ פ ל  השעמום ועל ש
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 ארלוזורוב, בית — תל־אביב
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ביתנו, — חיפה
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 ״לאן* תל־אביב, :כרטיסים
 המשרדים. וביתר ו״רוקוקו״

 ו״לאן־הערב״ ״כהנא״ ירושלים,
 ו״גרבר״, ״קופת־מכבי״ חיפה,
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