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ף סו ף ... סו
 בידי גם האפשרות ניתנת

 לא אמצעים וכעל שכיר עובד
 מכונית לעצמו לרכוש גדולים

 לצורך וחסכונית טובה משומשת,
 כתנאים גרידא, להנאתו או עסקים

כארץ. נשמע לא עוד שדוגמתם
 החדשה הסנסציונית התבנית לפי
 507־ בסך למזומן לדאוג הקונה על שלנו
 עליו השאר ואת הקניה, מערך כלבד
 חודש). 15 (עד נוהים כתשלומים לשלם
מכו של ועשיר גדול מבחר תמצא אצלנו

מצוין. כמצב הסוגים מכל משומשות ניות

 החורף ולעונת לחנוכה •
 כבישי בכל ובטוח נעים טיול

 בקטנוע. ולבת־זוגך לך הארץ
 אצל רוח במגן רכבך את צייד

 הרצל רחוב תל־אביב, מנחם,
 ואל בריאותך על שמור .82

למנחם. לגשת מבלי ־ך4יך; תצא

 ביותר הנאה המתנה ס
 החנוכה לכבוד לבן־זוגך

הח ויקטור, מתנת תהיה
 להלבשת האלגנטית נות

 בן־ רחוב בתל־אביב, גברים
 מוגרבי). (ליד 6 יהודה

קורד מצמר, יפות חולצות
 מכנסיים ואורלון• בנלון רוי,

 וקורדרוי, מקמגרן לחורף
 איטלקי. סגנון 3/4 גשם מעיל

 אפודות מטוויד, ז׳קטים
 .1961 דוגמות מצמר, המות
 עניבות של עשיר מבחר

צרה בגזרה עין מרהיבות

ה לעונת הצמר אריגי ©
ותו הארץ מתוצרת חורף
אצל בשפע חוץ צרת

תל־ בילר, את בראון
 בנימין נחלת רחוב אביב,

 החליפה ).64005 (טלפון 43
 המעולה מהבד היא הנאה

 בילר. את בראון של
 לך ורבגווני עשיר מבחר
ביתך. ילבני

 בע״מ ״קרית־פפר״ הוצאת
ירושלים 22000 טל. — 370 ד. ת.

!הבגרות כבחינות לנבחנים
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כן־כרוך וי. אוראן י. מאת:
 לבתי בתנ״ך: ופתרונים שאלונים

 מלואים לבחינות תיכוניים, ספר
 לפי מוקדמות ולבחינות למורים

והישנה. החדשה התכנית

 של חתר מהווים הנשאלים איז אופו בכל
 מזדהה כמדומני, אשר, הישראלי, הציבור

במס ניסה, השופט לם. השופט עם ברובו
הת של התהליר ננד לפעול תפקידו, גרת

 אמנם ומסוכז. חמור שהוא המשפחה, פוררות
ה במקרה לעזור יכול פסק־דיז אם ספק

 וכז מרתיעה, השפעה יש אולם ,נידו?
דעת־הקהל. על מוסרית השפעה

 זה מאושרים להיות יכלו רבים זונות
 להיות האפשרות על המחשבה לולא זו, עם

 האינטרס אחר. מישהו עם יותר מאושרים
 בני־הזוג של ואד הילדים של החברה, של

 הזאת האפשרות את להרחיק תובע עצמם
סביר. מרחק

תל־אביב פלאי, דויד
 נא לי, נם מחר לקרות יכול שזה מכיוון
 לס, השופט כבוד של החלטתו את לי להסביר
 בחירת את לפנוש הסוטה הבעל על שאסרה

סנור״? ב״מקום )2 (מם׳ לבו
תירקו! בשפת במכונית יושבים שהם נניח

החלונות? את לפתוח צריכים הם האם —
תל־אביב ל., שמעון

לם מר
חכם. הוא

— וברוח בנשם כי
פתוח? במקום ירצה מי

חולון שפירא, אברהם
 אשה ננד חמוד חוק שיש במקום ...

 — בעלה עם מיניים ביחסים לבוא המסרבת
 הכאה, כנו! בגורמים להתחשב מבלי וזה

 יהיה לא למה — ועוד רוחנית אכזריות
 טמשיד כשהוא נם מה בגידת־הבעל? נגד חוק

 להיענות אשתו את מחייב והחוק בבית, לגור
? בכד ירצה אם לו,

חיפה קריתי, א.
והנודיפטיס ברוטוס

 לקחת העזתם זה כיצד וחרפה! בושה
 שטופת- עירומה צעירה של נהדרת תמונה
 הזה (העולם השער על אותה ולשים שמש,
בכותרת? מכוסה חזה כאשר )1211
ברוטוס? אתה, גם

הפוריטאנים? ביז אתם הגם
 תל־אגיב רובין, יחיעם

: להלן ראה דווקא. לאו

כותרת דדא השער תמונת
 ונושאים לפרשות והבריאה הערה גישתכם

הזה. העולם של מושבע לקורא מכבר זה הפכוני עדינים
 ניקודה על מבוסם הנודיסטי ...הרעיון

 חגווי. לבריאות השמש — אחת מרכזית
נפ לקנות המנסים הנודיסטים, אותם אולם
 שוכחים המוחלטת, הבריאות לשיטת שות

 כי הגיוניות. אינן שלהם השימוע שדרכי
לנוח בריאותי פגם מה השאלה: נשאלת
 איס־ שטחים אותם במינימום יעורטלו כאשר

השמש? קרני לקלוט הגור היחדל טראטגיים?
 ה־ גישתי לביסוס אחרת דרד לי יש

ה הביקורת בעלי כמונו, טי נודיסטית.
 המסוכנות התוצאות את יודעים עצמית,

 לנוער הוריש זה פולחן ארצות-הברית? כמו נאורות בארצות המין״ ״פולחן של
 הפשוט באמצעי ואילו וריקנות. חולניות

המיס את אנו שוברים הגור עירום ששטו זה. שבפולחן טיות
 לתחושה מביא המינים בין הגור עירום

 החולני לגירוי בניגוד ונורמאלית, רגועה
ל שנועדו בסרטים פורנוגראפיים, באמצעים

האור יצריו ניצול על־ידי רווחים הפיק
 היהירות, הבוכבות אותן האדם. של גניים

 הלבוש ואביזרי הפאנטסטי, מבנה־הנור עם
העירום? בהווי חווה של הטבעית הצורה את תקבלנה לא האם —

 ל- נורמת בעירום־הגור היצרים החלשת
 שאר בין כי והנפש. המחשבה המוח, ייקיק

 המי! צרת הפכה ההומניות, של הצרות
בצדק. שלא גדולה, לצרה
 כדי בישראל. הנודיזם לנידנודי לחי כה

 לציי! לא נא הורי, ברגשות פגיעה למנוע
— אלא שמי, את

ארצות־הברית ניו־יורק, יהודה, אחי
ופרשיו הרכבי רכב

)1211 הזה (העולם כתבתם אנשים במדור
 היכל ״מעובדי הרכבי, ״ציון״ ״אחד", כי

העתונות. את במכתבים ״מפציץ״ שלמה,
בצי מסויים מעמד לי שיש דומה )1(
 הבינלאומי, ומי״ ״מי (ראה ובספרות בור

הישראלים). 74 בין ,1959/60 לונדון, צבי. שטי )2(
המר התורנית הספריה מנהל אני )3(

ירושלים. שלמה, בהיכל לישראל כזית
 ובפילוסופיה ביהדות ספרי עשרים )4(

אכ 80ב־ מאמרי ומשהו ואלה ובהיסטוריה,
 הקבועה והשתתפותי ובחו״ל, בארץ סניות

במשהו אותי עושים יומיים, עתונים בארבעה
 העתונות״. את במכתבים מ״מפציץ יותר
 וחבר לביבליוגראפיה כתביעת עורר אני

 עולמית, עברית ברית של וספר״ י ״עם מערכת
העולמית. הנהלתה חבר שאני

 המעוות את לתקן נאותה דרד נא תמצאו
האישית. בפגיעת

ירושלים הרכבי, צבי ד״ר
היא. הנה
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