
מכתבים
 כאן. כשהיה (קצידמישטרה־צבאית־ראשי),

אותו. לקרוא שאוכל לי אמר הוא
ל ותוכל למשרד אותך ניקח קצי[:

שם. אותו קרוא
נוס פניות ושלוש ימים כעשרה כעבור

 נלקח אליאס נעשה. באמת הדבר פות,
 לקרוא כדי דקות עשר לו ונתנו למישרד,

 חיילת של מיסתורי (״רצח הכתבה את
).2024 הזה העולם — צה״ל״

תל־אביב מינצכרג,־ ליאון

שו9 ממען• לוג
סה 1111311 ה1!ט7 עי

ווסונובב! מיד ונס
מפות במקום דחיס5

ה שבין המחלוקת לפירטי להיכנס בלי
 ארקין(״הצגה ג׳וקי והאמן פלץ דני אמרגן

— בהחלט״ פרטית
),2040 הזה העולם
 לעמוד רוצה הייתי

 שנאמר אי־דיוק על
 על- בחופזה כנראה

האמן. ידי
 כי שם נאמר

 את מכירים ״כולם
 כולם פלץ, דני

 אותו להכות מתים
 מישהו וסוף־סוף

 העבודה את עשה
אני כולם.״ בשביל גאון

״כו שבמילה מאמין ־'־•־• ״ ׳״^—י
ה לאנשי בעיקר האמן התכוון לם״
 את רואה שאני מאחר הקלה. במה
 כאילו שנאמר, לי חרה מהם, כאחד עצמי

 פלץ. את להכות רוצה שהייתי בשמי, גם
 ו״עשה הואיל שמישהו אלא זאת, רק ולא
בשבילי״. העבודה את

ש בדרנים, כמה מכיר שאני היא האמת
 אשר פלץ. את אוהבים דווקא הפלא למרבה

 שנים, כארבע זה במחיצתו עובד אני לי,
 ביום שסיכמנו כפי כנהוג, עמלה משלם

 ומכבד מוקיר אני יחד. לעבוד החלטנו שבו
 את — מכך ויותר כחבר, מאד פלץ דני את

 ממישהו ביקשתי ואילו כאמרגן. יושרו
מע הייתי בשבילי״, העבודה את ״לעשות

פרחים. בשמי לו שישלחו דיף
אביב תל־ גאון, יהורם

הכל לא זה יופי
 (העולם ברכה״ עליך ״תבוא את קראתי

ברו מהול גיחוך היתה ותגובתי ),2038 הזה
 שלעולם הלוואי :בטוח אני אחד בדבר גז.
 מהו כזאת. שוורץ ברכה עלי תבוא לא

לבחורות עורכים שאתם האישיות פולחן
 י שוורץ וברכה (רוזנבלום) גולן כפנינה
 ה־ השנה בפרום ראשינו על ירדה שימחה
 דעתה את לגלות מוכנה ברכה - חדשה

הגברים. על
 הפילוסופיה זו ״היופי כי מודה הבחורה

 אך בחיים.״ של
 לה אין ליופי פרט

 מה כל להציע. מה
 זה בחיים לה שיש
הר אכן (וזה יופי
 הכל לא זה אך בה׳

בחיים).
 כי טוענת ברכה

מוצי רבים גברים
 עליה. רב כסף אים
או שהם בגלל רק

 ורוצים אותה הבים
ב טוב לה שיהיה
נאי ממש זו חיים.
 אוהבים הם ביות.
 שהיא כשם אותה

 היא :אותם אוהבת
 ו־ בכספם, חושקת

י בגופה. חושקים הם
ש מי כי היא דעתי
 בשל איתה, להתחיל יוכל לא עשיר אינו

 — כסף לו שאין מי בילבד. בכספו רצונה
 בחורה עם לשכב אולי טוב צ׳אנם. לו אין

 נו, בחברה? איתר■ לבלות אבל — כמוה
 ובכלל, מאלה. גדולות הנאות ידענו כבר
לכך? הדרוש הכסף יש למי צה״ד קאופמן, יוסף סמל

צודקת לעולם טעות

 2041 הזה העולם
 הפך שזה הפלא מה — כזה עיסוי עם

לאבן?
הרצליה רובינשטיין, יוסי

 1 אמיתי פלא אכן.
 שיש היחידה היא קריסטל/^בל,•

זמן. וקוצב מסתובב כביסה תוף בה
כיוונים. לשני הכביסה-מסתובב תוף *
 כביסה לך הכביסה-מבטיח תוף *

ונקיה. יסודית
הכבסים. על היטב הכביסה־שומר *תוף

1/ ל ט ס י ר גי/:2ן
 כביסה קילו 2 - במהירות מכבסת *

דקות. 10 עד 4 תוך
 ליטר 13 רק צורכת ־ ביותר חסכונית *

 חשמל אחת מאגורה ופחות מים
כביסהו קילו 2 של לכמות

ס״מ 44x42*51 מידותיה - וניידת קטנה *
את לראות היום עוד בואי

| המובחרות. החשמל בחנויות טל/<כל,0ןרי1הפלאשל

ח ן מ|7ט0ן נ / /
_______________׳ 1

ע [ ר נ ע י ר מ ו ב ל ע ט ס י ר ד ק 7 יד■ ע 4 0 1 / 3 1 1 1

ת / ת כ ה מ ה ה1!ט7ה הכביס ש עו ־ גדולות ה
_ _________■_____________________________________________________________^״י״

 הזהב כדור
 ז7הפ<

 <מל
שלך

ראשון פרס
ל״י 500,000

הזהב בדור פרט
ל״י 200,000

הפיס מפעל

: ל להצטבר עשוי ראשון פרס
ל״י 700,000

גוס/פחוא




