
ם בי ת כ מ
טובה שגה
 בשנה ועובדיה המערכת את מברך אני
טובה.

דורות קיבוץ שפיצי, אלכם

 דבריכם, את הציבור יקבל בה שנה
 יומני לפירסום שנה 20 לחכות יצטרך ולא

שצדקתם. לראות כדי רביו
רמת־גן גלעדי, משה

ב שלום הסכם על טובה חתימה גמר
מרחב.

חיפה שמיר, ודן רות

יצ לטובה עלינו הבאה ובשנה יתן מי
הפה! את סוף־סוף לכם לסתום ליחו

בני־ברק ל,ליגר, ש.

 גלויות, קיבוץ שנת זאת ותהיה יתן מי
•ב טריטוריאלית פשרה ושלום. ביטחון
 מיזבח על עולה קורבו — ושומרון יהודה

 המדינה, של היהודי אופייה למען השלום,
הגנה. בני ביטחון בגבולות
 בחוקות: בפרשת רש׳׳י בדברי ואסיים

 הרי מאכל, הרי תאמרו, שמא שלום: ונתת
 תלמוד כלום, אין שלום אין אם מישתה

 בארץ. שלום ונתת — זאת כל אחר לומר
 הוא וכן הכל כנגד שקול שהשלום מלמד
הכל. את ובורא שלום עושה אומר,

ירושלים פרקש, מרדכי
תשד״ה דשגת קריאה צו

 קשבת. אוזן
 וישועה. אורה

 עמים. אחוות
 אריות. גורי

 השחר. זריחת
 נפש. חביבות
למוטב. החזרה
תרגיל. יהיה תשל״ה בשנת גיוס ושכל

תל־אביב גדכלוס, אריה
מיוחדת בקשה

 את אלי לשלוח מהקוראים מבקשת אני
 גומרים שהם אחרי הזה, העולם גיליונות

אותם. לקרוא
 ומאוד גוף, חצי משותקת ,28 בת אני
הזה. העולם את שבוע כל לקנות לי קשה

חיפה ,485 ח.ד. זק, חנה
יוק מלטה

 )1920 הזה (העולם יקר קורא במדור
 מצא שלא התורכי האדמירל על כתבתם

 ״מלטה האימרה נפוצה ומאז מלטה, האי את
יוק״.

 פרוסות היו שהמפות להוסיף רק שכחתם
 נאלץ הוא החשיכה בגלל אולם לפניו,

 על בדיוק העמיד הוא אותו נר, להדליק
 כך במפה. מלטה מסומנת שבה הנקודה

מלטה. את מצא לא שהוא קרה
רמת־גן אהרונסון, אילן

מצטער אני
הוכחה. ללא שהאשמתי מצטער אני
ה חמישה על שהעללתי מצטער אני

 לרפואה. סטודנטים
 שינאה. שפך שעטי מצטער אני
 נאצה. דברי יעל מצטער אני
 הבלים. של מאמרים על מצטער אני
קאניבלים• שאמרתי: מצטער אני
אדם. פני שהלבנתי מצטער אני
 הדם. עלילת על מצטער אני
 דגי בשם — עמוק צער מצטער אני

אמוק. שאחזם מחרישים רקק
ירושלים נשיא, אילן

 את לחוש
האזרחות:

 ערב־אל־ תושבי מטה, החתומים אנו
 לאחר המערבי. בגליל השוכנים עראמשה

 חופשיד ולאור הנכבד שבועונכם קריאת
 שאנחנו מפני לכם לכתוב החלטנו תו,

 להע־ בכם, האחרונה התיקווה את נותנים
בעיותינו. של ולפיתרונן לממשלה בדתה

אנח הקמתה. מאז המדינה תושבי אנחנו
 מזמן עבר הצבאי שהשילטון חושבים נו

 למעשה אבל במדינה. המיעוטים בני בקרב
 צבאי. שילטרן תחת נתונים עוד אנחנו

סגו שטחים עדיין הם המדינה איזורי כל
 רישיון לקבל צריכים ואנחנו בפנינו רים

 ורוצים ישראל אזרחי אנחנו בהם. לבקר
 ולא ידינו במו שלנו האזרחות את לחוש

נר שלא אומרת, זאת שלילית, כתופעה

 נכ־ כאילו כזרים, כאן עצמנו את שגי
 ממנה ומבקשים אחרת מדינה על־ידי בשנו

השט תושבי הערבים אפילו דישיונות.
 נוכל לא שאנחנו מרשיונות נהנים חים

מס כבר שזה סוברים אנחנו להשיגם.
 זה כמו מיקרים עוד זוכרים אנחנו פיק.

 עצמאות את כשחוגגים שביים־העצמאות,
שנו כדי רשיונות צריכים אנחנו המדינה,

 ואוי עצמאותנו; על בחגיגות להשתתף כל
 תיקווה כולנו רשיון. בלי שייתפס למי לו
 הקול את השמיעו וכי תיפתר הבעייה כי

ה את פלח פעמים הרבה שכבר שלנו,
מענה. ואין אוויר

 עראמשה, אד ערב תושבים, קבוצת
המערבי הגליל

הבילות יה בשבח
 הוויכוח פירסום אחרי מיספר -שבועות

 ),1928 הזה (העולם קניוק יורם הסופר עם
 באופן דברים מיססר לכם לומד רוצה אני

 הנזרחלת, רחל שלכם, המדור על כללי,
נערי־זוהר שטויות. כתב קניוק יורם לדעתי

1934 קשקשת

 הפרה את לחלוב הנחש מאמצי !•
 ירושלים גור, דויד

לנח־ש. מחלל אסטרונאוט 0>
 תל־אביב רובין, ש.

חמסין. ביום הירח י•
ירושלים זוסקין, יהושפט

ב יזכו שתפורסמנה התשובות בעלי
 דרייב לקולנוע זוגי כניסה כרטיס

 היחיד המכוניות קולנוע תל־אביב, אין
בישראל.

 אין בדרייג השבוע
 סרטו ,7.15 ראשונה הצגה

 דיסני וולט של
 האחרון הקאובוי

 9.45 שנייה הצגה
שחר עם אדום רקיע

0 00  000  0 0 0 0 0 ) 0 0  0 0 0 00

 נערי־ הם לדבריו, ופורמאייקה, מקרטון
 מכסף ולפעמים אמיתי ישראלי מכסף זוהר

 מייצגים שלכאורה אגשים אותם אמריקאי.
 אתם ואשר בארץ, והתרבות האמנות את

 בטענה עליהם, לספר ושוב שוב מתעקשים
 בתיאור אובייקטיבים להיות רוצים שאתם

 גם מופיעים — המטבע של השני צידו
אחרים. בעיתונים

עיתון, בכל למצוא אפשר רחל מדור את
)12 בעמוד (המשך

בלילות עבדה הליידי
בנימין ל. מאת

 לאחר מפתיע באופן הופסקה המשטרה חקירת
נתגלתה שהליידי

 תל־ שכשבונת המשטרה למוקד ידיעות מגיעות אחדים ימים מזה
 והסולידית. השקטה השכונה את שכבשה הליידי על אביבים,
 הליידי עובדת לא שבו בשכונה בית אין בי אמרו נוספות ידיעות
הלילה. כשעות ואפילו היום שעות בל כמשך

 הנושא את לחקור שמונה ד. המפקח
 החל ואף בראשו אפשרויות מיני כל העלה

 הידועה זו ששכונה לאפשרות להתכונן
המפ כולו. באיזור לבעיות תגרום כשקטה

 בלשיו את ושלח זמן, הפסיד לא ד. קח
הליידי. את לגלות
 אך לעצרה, כדי ברחובות הסתובבו הם

 כי למסקנה הגיעו ואז אותה מצאו לא
בבתים. רק כנראה עובדת הליידי
 הם לאיזור, השוטרים הגיעו אחד לילה

 אשר עד דבר, שמעו ולא לבית מבית עברו
הדירות. לאחת לפרוץ ד. המפקח החליט

 לעבר הסתערו והשוטרים ניתנה הפקודה
 ראו הם ואמנם לדירה פרצו הם הדלת,

בפעולה... הליידי את

 חבר וגם ד. המפקח גם יודעים כעת
 ולורד ליידי הכביסה מכונות כי עוזריו

 כך כדי עד רב בשקט עובדות קריסטל
 להן יש ובנוסף אותן לשמוע אפשר שאי

 הכביסה! במכונות האפ-שריים היתרונות כל
 הכביסה, סוגי לכל הכביסה תכניות כל

 מירבי חסכון מעלות, 100 עד הרתחה
 אמאיל ציפוי כביסה, וחומרי חשמל במים,

בהן. נמצא שאינו יתרון אין ובקיצור
 הלורד או הליידי את את גם קחי

הת ללא — בביתך חינם נסיון לשבועיים
 — בלילה או ביום לעבוד לה תגי חייבות.

.תבוא לא כבר המשטרה אליך . .
(מ.)

חברות! ולפירוד לגירושיו סוף
אהבה לך ותשיב שלד תישאר היא

 מידע ספרי והפצת הוצאה פרופסור ע״י לאור שהוצאה הסברה בחוברת
 בלתי ובהחלט בריאים גברים הרבה המטרידה לבעיה פתרון יש בע״מ,

 (המסיימים ומאכזבים מספקים בלתי מין מיחסי כתוצאה מאושרים
זוגם). בת את מהנים ואינם מדי מהר

 להתגבר כיצד הקורא את ומלמדת זו בעיה חושפת ההסברה חוברת
 חשוב. מידע יתווסף החוברת לקוראי מספקים. מין חיי ולקיים עלייה
 בתמונות מלווה ומספק, שתרצה ככל אייר אהבה משחק אודות הכל

תנוחה.
 גרונימן ש. ד״ר הבלעדי, המפיץ אצל לרכישה הכתובת ל״י, 20.— המחיר

 תל״אביב, 17100 לת.ד. דואר המחאת צ׳ק שלח/י או אגיב. רמת 8 מס׳
ה.ע. המודעה. את לצרף נא לביתן. החוברת את ותקבל/י

19349 הזה העולם.


