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)9 מעמוד (המשך
 שם תשבו מדוע אז / להאמין ורצוי בכם,

 ערא־ מר עם כי / אילמים? גם חרשים
 גם יבאש הן / אמין אידי גם או פאת
בשומים. הטוב של ריחו
 ונניח / תימכר ישראל שזו נניח כי
 יהיה מחר אך / גדול, כה אסון זה שאין
 גם נגיסה כל עם כי / ואחר אחר עוד

 אינה היא קריאתי ולכן / תיאבון. יגדל
 לא זה בימינו אף אם־כי / ללבבכם,

 הטוב השכל אל דווקא היא / מיותר.
מאוחר. יהיה כבר מחר פן ! והיום / שבכם

ניו־יורק פנען־קיפן, רחל
סמוי עירום

 כאשר אלה, טרופים שבימים גיליתי,
 איך דרך הזה העולם מצא גואה, היוקר

חוד פשוט לדוגמניות־עירום. לשלם לא

*
חדר־ההלבשה

? בהיחבא

 בנות של לחדר־ההלבשה בהיחבא רים
 ומייד ),1942 הזה (העולם תל־אביב מכבי

תמונת־עירום. יש
 למעשה אחד שם רק יש דעתי, לעניות

באמון.״ ״מעילה והוא: כזה,
חולון סימן־טוב, שגיא

 אלא בהיחבא, חדר לא הזה העולם •
 במיגרש הבנות ניבחרות מישחק סקר

הקלעים. ומאחרי

בתיקשורת תיקוכיס
 נהגנו מחובר," איננו שחייגת ״המיספר

למדי. רבות פעמים לשמוע
 דראסטי שינוי חל אלה בימים והנה,
 הלי־ לנושא מישרד־התיקשורת בגישת

 ל״המיספר שונה הנוסח :קויים־בתיקשורת
מחובר.״ איננו הגעת שאליו

 תפסו במישרד־התיקשורת שגם נראה
 בין דימיון* כל קרובות שלעיתים סוף־סוף,
 אליו, ■שמגיעים זה לבין שמחייגים, המיספר

בהחלט. מיקרי הוא
חיפה יונגמן, עפר

תאריף של עגיין
 שלם מרדכי של למיכתבו בתשובתה
 כתבתם )1945 הזה (העולם מקופנהאגן

הלוח. עם מתיישבים שאינם דברים
 מיב־ את כתב אבנרי אורי כי בו נאמר

לה תבע בו אשכול, ללוי המפורסם תבו
מדי של הקמתה את מייד לפלסטינים ציע
 נכתב וברצועה, בגדה פלסטינית נה

ך ו ת  והו- במקור), (הדגשה המילחמה ב
 זיכרוני אם .14.6.67 יום בסוגריים: ספתם

 ביום התחילו הימים ששה מטעני, אינו
.10.6.67 ביום ונסתיימו ,5.6.67

ירושלים גבריהו, חנן
 הגזיב־ .שיבוש חל הקודמת בתשובה •

ופור ,9 6.67 ביום אשכול ללוי נשלח תב
 שהוצא דף, בעיתון־הערב יום באותו סם

ה העולם הזה. העולם מטעם לאור זמנית
בגי במלואו המיכתב את פירסם עצמו זה

.14.6.67 התאריך את שנשא ליון

1946 הזה העולם12


