
׳י'

מכתבים
)6 מעמוד (המשך

 כל ואין פורת, לאה הגב׳ של החלפתה
בזאת. מחשבה

 המועצה־הציבורית־זלתר־ מסיימת בקרוב
 תיבחר ואומנם את.כהונתה, בות־ולאמנות

 לא זאת, במיסגרת אולם, חרשה מועצה
 ילאה הגברת המועצה הנהלת יו״ר תוחלף
בתפקידה. ותמשיך ממשיכה והיא פורת,

כהן, ישראל
ירושלים מישרד־החינוך־והתרבות, דובר

שרירותית חתנהנות
 ב־ נכתב לא דבר כי על מאד הופתעתי

העי שני מעצר אודות האחרון גיליונכם
פאסכליס. ופאניוטיס ליברכט הנם תונאים
 בעייה לכל השבועון מתייחם כלל בדרך

בל התנהגות על ומוחה בארץ המתרחשת
 ואנטי-דמוקרטית שרירותית מוצדקת, תי
בהו- הקשור בעניין והנה, השילטונות. של

ה הרעלת בעניין הפלסטינים של רחי״
באירופה? הישראליים תפוזים

חיפה צי!/ גדי

 של תמונותיה את פירסמתם כבר אם
 שופעת שהיא להוכיח כדי פואד נגואה

ה אליה שבהשוואה משכרת, ״מיניות
 הוא במצריים המוצג הצרפתי סטריפטיז

 לקוראיכם הינחתם לא מדוע וגס,״ פשוט
? בעצמם בכך להיווכח
 מוסלמית. שבמדינה להאמין לי קשר.

 חשפנות. מופעי להציג מותר מצריים במו
 לשפוט לנו הניחו — הדבר כך אם אבל
״האקס — יותר מיני מה עינינו ראות לפי

 או פואד, נגואה של האירוטית״ טאזה
 הצרפתיות החשפניות של הטבעי העירום

המצרית. בבירה המופיעות
נהייה כהן, רפאל

למח תמונה — כהן הקורא לבקשת #
הצרפתי החשפנות מופע :השוואתי קר

בקאהיר צרפתי סטריפטיז
יותר מיני מה

ב הדיעה הבעת חופש — העיתונות פש
הממ של הרשמי לקו המנוגדת עיתונות

 שתיקה קיימת בעניין'זה דווקא — שלה
מצידכם.
להת לנחוץ מצאתם שלא מאד תמוה

 עמית- כלפי המופנית עוולה נגד קומם
שכשמתחי לכולנו ידוע שהרי עיתונאי,

 מי עם יודע מי — קומוניסטים עם לים
זאת? להביו ניתן כיצד יגמרו...

בנידון, שתיקתכם המוסכמת־מתוכננת
היא? מקרית האם או

תל-אביב גוטליב, זהבה
 הפרשה על הדיווח בהחלט. מקרית !•

זה. בגיליון —

• • •
מזרחי תיהפים

 רקדניח־הבטן כי שגיליתם העובדה האם
למח פלסטינית היא. פואד נגואה המצריה

 ולביצועי־הבטן לה לשיר כדי מספיקה צה,
 בעי- לה ששרתם זה כמו שיר־הלל שלה

)?2109 הזה (העולם חונכם
ב פלסטיני הוא שמשהו העובדה האם
 בדיווח אותו מזכה כבר ברבע, או שליש

 ״שופעת של מהסוג בעיתונכם סופרלטיבי
 מי- תיחכום של תמצית משכרת, מיניות

המז- ״התיחכום עם ומה ? ני-מזרחי...״

 (ראה בקאהיר. שרתון מלון במועדון
תמונה).

• • •
, המשיח של חמורו
 (ב; בירושלים״ ״המשיח נהדר, רעיון
לעצ תארו ).2108 הזה בהעולס מיכאל

 גבי על העיר תוך אל רוכב איש מכם,
 ומה תביעותינו. לכל נענה לבן, חמור

קורה?
 הכבדים התותחים את שולח הזה העולם

 הלבן ״החמור מדווח: לביב יגאל שלו.
 האצבעות לטביעות ערבי. מכפר נגנב
סי שישה יש המשיח של הימנית בידו
 אהוד של אצבעותיו לטביעות זהים מנים

 גרו־ פסח של לאלה ובשמאלית, אולמרט,
 בכנופיית חבר המשיח היה לכן קודם פר.

בת-ים.״
 התייצב הזה העולם למערכת: מיכתב

 האומללים. והכלבים החתולים לצד תמיד
 החמור על לומר דבר בפיכם אין מדוע

 בבירור להבחין ניתן בתמונות המיסכן?
 הרך ההול גבי על רוכב אינו שהמשיח

ל מכאיבה שבוודאי קשה, בדרך אלא
חמור.״
לח ״עלינו תמיר: יוסף הכנסת חבר

 20—30 אם האקולוגיות. התוצאות על שוב
)12 בעמוד (המשך

 פעמים כמה
 מהם־־ להסטר נסית

הצלחת?? ולא

ףם!7הז׳ו את נחסל אנחנו
 והבטוחה המודרנית הדרו את אחת פעם נסי

הדוקים להשמדת
 מקבלת את שעה) /!2כ־ שלנו(שאורן• חיטוי לאחר

!בביתך דוקים יותר יהיו לא לשנה. אחריות תעודת
 059־3012 טל. :אילת • 790114־5־6 טל. ,18 מודיעין ר׳׳ג,

.481/75 עסק רש׳ ,21 הבריאות: מש׳ היתר

 מודעות קבלת
 העיתונים לכל

המערכת במחירי

ס
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 תל-אביב 110 גבירול אבן
אנטוקולסקי) (פינת

227118 ,227117 טלפון
חופשית חניה

! ש ד ח
 וברורה ממצה חוברת הופיעה

 על לדעת שרצית מה ״כל
 לך היה ולא המניות
לדבר״ מי עם

 סך על שיק לשלוח נא — להזמנות
 בלבד! רשום במכתב ל״י ׳55

אי, להוצאת ת״א ,1562 ת.ד. סנ

ה ל ד ו מ
אומנות כיצירת המעוצבים הטפטים *■

ס ק ב ו ר
ידן שבהישג למתנה

21109 הזה העודס


