
 את היטב ויורני עור ובישראל. בגרמניה זה
 נגד הנאצים שניהלו המתמדת התעמולה

 פוליטיים חוגים ו״המישטר"). סיסטם״ ..דאס
בסיס הטיסתסשים

 כאלה, כלליות מות
 שינאה לעורר כדי

 ב־ משתדלים עיוורת,
 על לחפות כלל דרד

אידי מערכת חוסר
 ש־ מי משלהם. אות

 למייט־ מתנגד יאמת
ה כמו מסויים, מר

 אינו קומוניסטים,
 כללית להטפה זקוק
 מ־ ״המישטר", ננר
ל יכול שהוא כיון

ה אותם על הצביע
 והתכונות רעיונות

 לבטלם. טבקש שהוא
 הסדרים ציון תוך

מב שהוא החדשים
 במקומם. לשים קש
למישטר שמתנגד טי

 אומר ״?יבראיי״, או ״ציוני״, או ליסטי״,
 חוטא סתם, למישטר שמתנגד מי משחו.

ומחטיא.
 תמיד המשותפת נוספת, תכונה לציין ראוי

 ״איד נגד הטפתם הנאצים: מסוג יתועמלנים
 והש־ רעיונות של קיומם עצם ונגד מים״

 העלולה זו, הטפה בפוליטיקה. קפות־עולם
מת חסרי־בגרות, צעירים על רושם לעשות
 או נורדית חברטניות של באיצטלה עטפת

 האפס את כטובז. להסתיר, באה היא צברית.
בעליה. של האידיאי

היפה א־ש־שלום, ג. ד״ר
בקנדה אייכמן

 ביותר החשובות התכניות אחת במסגרת
 משאל העתונאי כאז ערר הקנדית בטלביזיה

 לפריטת בקשר יהודיים אישים ארבעה ביז
ה המשפט רעיון בענייו נחלקו הם אייכמז.

 על מוות. לעונש כולם התנגדו הם בינלאומי.
 ענו המשפט, מטרת להיות צריכה מה השאלה

 ולרמוז נשכחות לעולם ״להזכיר )1 הארבעה:
 איי־ עם יחד למשפט, מועמד הוא גם בי לו

 נגד עולמית דעת־קהל ״יצירת )2 במן!״
 ״הבערת )3 ובעתיד!" בהווה בעבר, הנאציזם

 החיים הנאצים של לרגליהם מתחת האדמה
 להם להזכיר בעולם! שונים במקומות עדיין

ל שיועמדו עד ינוח לא היהודי העם כי
 התקופה סיום על הרומז ״רמזור )4 משפט!״

היהודי!״ חוסר־הישע של
 שהופיעה תמונה למכתבי מצרה אני אנב,
עם ישראלי סטודנט המראה קנדי, בעתו!

ההתערבות* נושא
 שונים. טחלקי־עולם אחרים סטודנטים שלושה

 כי דולאר עשרה על חברי עם התערבתי
הוזז. להעולם להיכנס תוכל זו תמונה

 קנדה מונטריאול, גבעון, מיכאל
 לעורן סו0,־/ של קומיסיון להעביר נא
המכתבים. מדור

אל־מוניות בענות
 הזה (העולם הטקסי״ ״נהני על מאמרכם

 לא כ׳ דומני אד בעתו. דבר הוא )118!!
 עמוקים היותר הצררים מז כמה על עטרתם

הבעייה. של
 את רואים שנהני-הטקסי בזה מתחיל הכל
 דבר המדינה, של האמיתית כאצולה עצמם

 אריסטו־ לכל בהתנהנותם. היטב הניכר
 הביניים בימי מסויימות. זכויות יש קראטיה

 של זכותו — אלו מזכויות אחת היתה
במ שהתחתנה, בתולה כל עם לבלות האציל

 ״זכות לזה קראו ליל־כלולותיה. את חוזו,
 לדעת הסיניור״. ״זכות או הראשון״ הלילה

 דומה חוק בארץ קיים שלני. נהני־הטקסי
לגביהם.

ירושלים גורן, אסתר
הטקסיניור? זכות

מספר יעלה טאטרכם בעקבות תצפית:
במוניות. הנוסעות

ירושליט הרציג, שמואל
15(60 אמריקה, נוער

 טרי־ ״צ׳יקאגו העתוו של השבועי המוסח
 בה דומה בבעייה מכבר לא טיפל ביוז״

(העו ״1960 ישראל ״נוער בסידרה טיפלתם
 שהמסקנות מכיוון והלאה). 1183 הזה לם

 האומר, הקטע, את מצחי הנני מאוד, דומות
השאר: ביז

הי האנטרופולונית מיד, מראנארט ״ד״ר
דו שהם בכר המבוגרים את האשימה דועה,
 מיניים ליחסים והנערות הנערים את חפים
 במנהג המתבטא דבר ביותר, הצעיר בגיל

 הנשואין מטפה ובעלית הליכה־קבועה של
ההורים. חשבוז על הטיפש־עשרה בגיל

 המחוזי המיבצע מנהל קול, קליפורד ״ד״ר
לידי להאמיז קשה כי אמר מחלות־מיז, גנה
 צעירים בין המיניים היחסים ריבוי על עות

 הלי• של הגישה כל כי הוסיף הוא וצעירות.
אחד בסקר מובהקת, מינית היא כה־קבועה

(מש עופר יעקוב התל־אביבי הסטודנט *
 מהתג־ סטודנטיס של ידיהם לוחץ מאל)
 גינז־ ענוו יחד שקיבלו וצרפת, גאנה קונג,
הת בקנדה. מק־ג״ל אוניברסיטת של לאות
קנדי, בעתון הופיעה מונה

 את אחוז 50 הביעו ונערות, נערים 5000 של
 לקיים הזכות ההולד־קבוע לזוג כי דעתם

מיניים. יחסים
מוסי זה, מסוג תוכפות אזהרות ״למרות

 הסיכון את לעודד ואף להשלים ההורים פים
 הפקרות של אחרות וסכנות מהלות־המיז, של

הצעי את ממריצים שהם כר על־ידי מינית,
מדי.״ צעיר בגיל ללבת־קבוע רים

ארצות־הברית צ׳יקאגו, ארז, מ.
ומענה אתגר

 )1180( הזה העולם של המודעות במדור
 ובה ״גמד", הירהוז מטעם מודעה הופיעה
 או עם נערות בעד ״אתם הקוראים: נשאלו

ביקיני?״ בלי
 המסקנה לכלל והגעתי היטב הירהרתי

 אבל נחטרוח, הז ביקיני עם נערות הבאה:
יותר. עול נחמדות הז בלי,

טבריה גבר, יוסקה
הבליקיני! נערת תחי בקיצור,
האישית הדוגמה

 שפרוד־פבזנר הד״ר של מאמרו את קראתי
יל בריבוי הצורר על )1183 הזה (העולם

 לעצמי מרשה אני ילדים, לשלושה כאם דים.
 לשמש יכול עצמו חד״ר האם בגלוי: לשאול
יל כמה משפחתו, גודל מר, אישית? דוגמה

 אימץ, לא ואם אימץ? ילדים כמה לו, דים
 יתומים חסרו האם — בז עשה לא מדוע

המלחמה? אחרי באירופה יהודיים  נשגבים ה5 אידיאלים יעל יהודי רופא
 כה נושא על גבוהה־נבוהה לדבר יכול אינו
 דוגמה להוות מבלי כאחד, ולאומי אישי

נאותה! אישית
תל־אביב בת־יעקוב, לאה

יודע? מי מכיר? מי
 להתקשר לנסות לי יעצה ישראלית חברה

לי. לעזור תוכלו שאתם ויתכן עמכם
 אל קשר בעצם לי ואין יהודיה, אינני
 כרנע פרס. ואזרחית פרסית אני היהדות.

החב את פנשתי ושם בנרמניה, לומדת אני
הישראלית. רה

 בשם יהודי בחור בפרס הברתי 1950 בשנת
 את איבדתי השנים במשך רודני. רוברס
 נפל מה יודעת שאיני ובאמת עמו, הקשר

 ול־ למצאו השתדלו אנא, אליכם: בקשתיינוהלו.
 כיוון שמי, את להעלים נא עמי. אותו קיסר
במשפחתי. לפגוע עלול שזה

 גרנןניה מינכן, סוסיה,
 הואי- המבוקש, האיש את המכירים קוראים

 שמה שמורים שם למערכת, להפנותו לוינא
הכותבת. של וכתובתה

כרדנדון קירקס
מצא הזה״. ״העולם של וותיקים כקוראים

הלונ העתוז ם! קטע לכם לשלוח לנכון נו
 ולקלס ללעג הושמו בו כרוניקל״, ״ניוז דוני

 שמאמר נקווה מדינתנו. של ונתיניה שריה
 יראו לסעז עתונכם, נכי על אור יראה זה

 שרי־ שעושים הקירקם את מדינתנו תושבי
התיקים. במסתר הממשלה

רוטנברג, ואריה שלמה
בריטניה לונדון,

 לוי של התיקים ׳ ריבוי על הנדון, הקטע
 הועתק ראש״הממשלה, של בהעדרו אשכול
ישראלי. מעתון־ערב במלואו

כעתו ״דבר״
 צרור ואספה שעמלה נלילי ללילי לה תיתי

 במלאת ״דבר״, מערכת על אנקדוטות של נאה
 אבל ),1187 הזה (העולם לקיומה שנים 35

העיקרית: על פסחה היא
ישר ארכיאולוגית מישלחת גילתה ״כאשר

 פסי־ טיד נערכה בנגב, מצרית מומיה אלית
 הוצגו זה אחר בזה לכבודה. בודעתונאים

 תורו כשהגיע החנוט. בפני העתונאים כל
 המצרי, בפני הוצג והוא ,.דבר" נציג של

 ״אתה ושאל: העתוז שם לשמע הלה שמח
 עד״ז זכאי מר האם לי, הגר ,דבר׳? איש
ה,קצרות׳?" את כותב

תל־אביב גור, קלמן
הצ׳קים אהבת

 על הסיפור את שפירפמתם עשיתם טוב
 הזה (העולם והיצאנית חברת־הביטוח מנהל
 הבעלים לכל לקח שישמש מקווה אני ).1188

בז אהבה המחפ׳סים
מפוק נשים רועות
 אם אפילו — פקות

חכ יותר קצת הם
 בכסף ומשלמים מים

מזומן.

ל היכול נבר ...
 את לעצמו הוכיח

 ידי על רק גבריותו
אה קונה שהוא כד

יצאנית, של בתה
רח לעורר רק יכול
ה אשה. בלב מים

מעו עצמה יצאנית
יו עוד רחמים ררת
 מוכיחים דבריה תר.

אינטלי אשה שהיא
מופרעת, אד גנטית
 לה לייעץ היה וכדאי

 נוחז גם מוסמר. לפסיכו־אנאליטיקז להזדקק
 החיים, מז ברחו הצ׳קים מקבלת ונם הצ׳קים

שלו. בצורה אחד בל
תל־אביב בן־דויד, חנה

ב פרוצה, תמיד נשארת פרוצה הסיכום:
וברוחה. נופה

תל־אביב שוטר,
לבדיחה קבר

ל בקיסר הבדיחה בי הרגשתם לא האם
 )1187 הזה (העולם אייכמז של קבורתו מקום

 מעוררת היא הרי להדפסה? ראויה איננה
ו׳סאט־נפשז בחילה
 בקוראים עורר זה שפירסום חושב אני

כמיה מאשר יותר אפילו תפל טעם הרגשת
 קטנת רעידת־אדמה לאיזו העורר של תו

מרחבית. בהשתלבות לזכות בדי בתל־אביב,
אשקלון אפל, דויד

איש־־שלום
״מוציא־ או ״בורגני״,

 — בבודאפשס אייכמן מול שעמד האיש :לןאסטנר רז׳ה
? ו א ל י צ מ בתל־אביב. ונפל ד ג ו ב

 קרומיי, — מרעיו וחבר עצמו השטן אייכמן: אדולף
עדי־ראייה. מפי פגישות־דמים בכר, ויסליצני,

האדונים. כל של משרתם ריגול, סוכן :גרוס בעדי

 אך קאסטנר, על מלחמה שקידש האיש תמיר: שמואל
הצליח? כלום — בלבד עליו לא

 והצלה״', עזרה ב״ועדת החזקה הדמות :־בראנד האנזי
מדברת. היא ועתה — לשתוק שידעה האשד,

 מיליון למכור לדרך שיצא סוכן־נוסע בראנד: יואל
קונה. להם נמצא לא אך — יהודים

החדש הספר גיבורי הם אחרים, ורבים אלה, כל

- עליו וידובר וידובר ידובר אשר

! ט ש הש פ נ ה ו
בראנד והאנזי יואל מאת

טוב כי לידך קחנו ־ ״לדורי״ ספר

בידיה נערה-יופיוז כל
 כדי דרושים טוב ורצון קטן מאמץ רק

ת ו א ר י ה ה ל פ . י ת ח פ ו ט מ  ו
הוא - הגאמן עוזרך

ל|1ך א ו1זו1ז • םי' ז 80ג
 ג׳דה המכיל פריס, לברן, ד״ר לפי המפורסס הקרם

 מונע העדינות, ורקמותיו עורן על מגן רויאל,
 על־ידי עורך גוון את ומטהר פנים קמטי התהוות

הדם. מחזור של פעילות
ל״י 4,25 השפופרת מחיר

צימט פרסום

11903 הזה העולם


