
מכתבים
חאיש: אני

 יותר להתאפק יכול אינני ישר, כאדם
מיני כל כאשר בלבי, סודי את ולשמור  מפשע תפים אנשים
ה עמוד אל טוקעים

ב ומואשטים קלון
ביצעו. שלא פשעים

שתקתי, עכשיו עד
 שהפרשה חשבתי כי

 תתעורר ולא נשכחת
 יש סוף־סוף יותר.

 וילדים, משפחה לי
 לפרנס, צריר שאני

 להסתבן. יכולתי ולא
האפש נוכח אולם
תמי שאנשים רות

 אולי, הם, נם מים,
ייענ לילדים, אבות

ש מעשים עבור שו
 טצפו־ אין עשו, לא
ה לשתוק. לי נותן ני אנ ר פ

ש האיש הוא אני
 בעניין ההוראה את שנים כמה לפני נתתי
 על־פה ההוראה את נחתי הביש. העסק
 לאדם אותה שימסור כדי חראשוז, לאדם
 להעביר השלישי האדם על שיצווה השני,
בכ אני המזכירה את הרביעי. לאדם אותה

 שירבבו למה יורע לא ואני מכיר, לא לל
לפרשה. אותה
 לכל זו ברוח עדות למסור נם מוכן אני
 מקווה ואני בפניה, להעיד לי שתקרא וערה
 סביב מתול־השדים ייפסק זו, הצהרתי שעם

מפשע. החפים
תל־אביב פרנק, אמנון

זמנית עולמית ממשלה
 פצצוודאטום עתה לייצר אפשר כי מסתבר

 המוכן אחד כל בידי מיליונים, כמה במחיר
 ממשלות תשעים אלה. מיליונים להשקיע

 בישיבות עתה מכונסות ומשונות שונות
 אם להחליט כדי מוטחיתן, עם סודיות
 נתונות להיות או פצצות־אטום, לייצר
 יכול האם שנים. כמה בעוד שכניהן לחסדי
 פצצות־ לייצר שלא לעצמו להרשות מישהו
 חושבות הממשלות רק שלא לוודאי קרובאטום?
עשי אנשים כמה נם פצצות־אטום. לייצר

— הגדולים ארנוני־הפשע ולבטח — רים
 קם־ ממשלות בירי יימצאו הפצצות כאשר

ה האנשים, הכסה, להם יש זאת. ייעשו
 היסוסים. להם ואין — הפוליטיים קשרים

 על-ידי להיגנב יוכלו גדולות, וכנופיות נות
 או דתיים קנאים יותר, קטנות כנופיות

אידיאו סחיטה, לצורכי מטורפים, סתם
 החרות, למען לא אישית. נקמה או לוגיה

 אלא נמות, העולם שלטון או הסוציאליזם
חולי־רוח. שני בין מטורף סכסוך בגלל
 אותנו להציל יכולה ממשלת־העולם רק
 עם אמיתית, עולמית ממשלה רק 1 עתה
 וזכו־ השלום על להגן והזכות יחיד, צבא

מקום. בכל יות־האדם
 ארנון שום מלמטה. לבוא צריכה היא

 זאת לעשות יספיק ממשלות בידי יוקם אשר
 אנשים לעמוד צריכים בראשה מועד. בעוד
 או הירושימה, עירית ראש או נהרו, כמו

 יישאר הגושים אחד אם פרכדנובל. ועדת
 על עתה מונעת מלחמה עדיפה הרי בחוץ,

 נמה תור שישתרר האטומי התוהו־ובוהו
שנים.
 ונכנס הירושימה״, ״תנועת לזה נקרא הבה
 נקים !בהירושימה האפשרי בהקדם קוננרם

 עולמית ותנועה זמנית, עולמית ממשלה שם
1בה ההכרה למען
 אכהן יותר, מוכשר מישהו שייטצא עי

 סבורים אם לי, כתבו לתנועה. זמני כמזכיר
 בחיים. שתישארו לכר לדאונ שעליכם אתם

ודואר. דפוס להוצאות תשמש תרומתכם
יוקנעם קרינסקי, בית כהן, פנחס

לישראל כא הנודיזם
. . ה ננד מכתב לכם כתבתי בשעתו .

 להתפשטות טתננר הנני כי טיז,סטריפ
 מוכנה אינה אשה אותה אם תשלום, תמורת

 — הדבר פירוש תשלום. ללא עירומה ללכת
 כספית. תועלת לשם המינית המבוכה ניצול

 בארצן, עירומות ההולכות הכושיות, אר
לכר. הזכות כל להן

 אותנו בראה שהיצירה היא הפרטית דעתי
 הדעה את גם מכבד הנני אך מלאכותי.

 תוקם אם להתקבל, אבקש אי־לזאת הנוגדת.
בארץ. גודיסטית הכרה

אביב תל סגלוביץ, ב. אוריאל
 בסן־ ישראלים, צעירים שני כשהיינו,

 את מישהו גילה צרפת, בדרום אשר טרופז
 מן קילומטרים ארבעה שבמרחק אוזנינו
 ״חוף הקרוי נוריסטי חוף נמצא העיירה

 רק ראינו תחילה לשם. נסענו טאהיטי״.
בביקיני. הרה אשה כולל בבגדי־ים, אנשים

כםן־טרופז הנודיסטי החוף

 ראינו לא ימינה. פנינו חיפושים כדי תור
 כביום עירומה אשה רק גדר. או שלט שום

היוולדה.
 ילדים גברים, נשים, עשרות שם ראינו
 והנילים, הצבעים המינים, כל בני וזקנים,

 כי מסתבר האמת: על נודה עירומים. כולם
 שם שנראה חשבנו מסולפים. היו מושנינו
 ולא והתעלסויות. אורגיות מיניות, הילולות

קראו גמורה: בטבעיות התנהל הכל כן.
 עישנו, ושח, קלפים שיחקו וספרים, עתונים
והשתזפו. שוחחו

ש מכיוון אר בבנד־ים, לבושים באנו
הת בבית, כמו ולהרגיש להצטלם רצינו

 יכול אחר כל כי תשומת־לב, עוררנו פשטנו.
 ״מיהו הבעייה יהודים. שאנחנו לראות היה

זה. במקום בנקל נפתרה יהורי״,
וצו משתזפים גבנו, על שוכבים בעודנו

 בחורים שני אלינו ניגשו בחתיכות, פים
 בישראל?״ נשמע מה ״נו, בעברית: ושאלו

 חיפה משה, ג•
 המראה משה, הקורא של התצלומים אחד

 הנו־ בחוף בגדי־ים לובשי ושני נודיסטית
תמונה. ראה — דיסטי

ה שנטלה לתפקיד בהערכה התיחסתי
לנו שהקדישה הלב ולתשומת לעצמה מערכת

 רבים ספק כל ללא עוררו אלה מאמרים שא.
 הצורך את והבליטו בארץ, הנודיזם מאוהדי

בישראל. נודיסטי מועדון שבהקמת
 אלה, נודיסטים עם אני ונמנה הואיל

 ניפלא ברעיון הנלהבים התומכים אחר והנני
 בארץ, בחסרונו רב זמן זה המרגיש זה,

 השעה הניעה אומנם כי עתה אנוכי רואה
 בארצנו השוררים הנוחים התנאים להנשימו.

 בשטח רבות תורמים והאקלים הנוף מבחינת
 ומעידה ברעיון, פגע כל רואה איני זה.
 מועדוני־נודיסטים של קיומם עובדת כר על

 העומדות המתקדמות, הארצות ברוב כמעט
נאותה. אינטלגנציה רמת על

 ברצוני הצלחה. אידווה לגב׳ מאחל אני
 לכותרת הזה״ ״העולם לב תשומת את להסב
 נושא על מאמריו לסידרת בחר בה אשר

 בתיקווה — לישראל" בא ״הנודיזם — זה
למעשה. הלכה זו סיסמה להגשמת שיעזור

חיפה קוהנסקי, אברהם
 נורים־ חונים בארץ שאין הצטערתי תמיד

 את לקרוא שמחתי כן על ממש. של טיים
 )1211 הזה (העולם אידווה נעמי של מכתבה

כזה. חוג ליזום שהתנדבה
 מציע אני הרעיון, להגשמת לעזור כרי
 המבודד לחוף כוונתי המחנה. למיקום הצעה
 התרחצתי זה במקום העתיקה. קיסריה שליד

ה וחברותי. חברי עם יחד רבות, פעמים
 זה, לנושא בנוגע עמם דנתי כאשר שביע,

פאנטסטי. ממש הוא המקום כולם. התלהבו
גדרה דביר, גלעד

 אידווה הקוראה אל דביר הקורא יפנה ■אם
 הזד, העולם יעביר המערכת, כתובת פי על

 של מכתביהם עם יחד מכתבו, את ברצון
 זה בעניין שפנו האחרים הקוראים עשרות
אידווה. לקוראה
כרמלה של מזלה

 המכתב את אותי. לברר אפשר סוף־סוף
 ההסרטה מאולפני לכם כותבת אני הזה

 סרט כאז מסריטה הוליבוד״ ארטיסטס ״יונייטד הברח בווינה.
רח ללא ״עיר בשם

הרא השחקן מים״.
 דאג־ קירק הוא שי

נוטפריר הוא הבמאי לאם,
 ריינ- מקם של בנו

ה כל ז״ל. הארט
 טהו- הניעו שחקנים

וממינכן. ליבוד
 ם- היה יקרה בם

לתפ פנוי קום
 הוצנתי קטן. קיד
 ובין הבמאי, לפני

 המועמדות מאות
כש אני. נבחרתי

 אותי, ראה הוא
זה!״ ״זהו אמר:

 גמרו בדיוק כרגע
קט סצינה להסריט

 משתתפים בה נה,
 ואני. דאנלאם קירק
 נזכרת אני זה ברגע

ש הניפלא בפירסום
 תמיד. לי עשיתם

 אמרתם לשוא לא
לסר מתאימה שאני
 נבואתכם והנה טים,

 כי אם — התקיימה
אני התחלה. רק זו

. ̂ לכם. מודה
גולדברג* גולדברג, כרמלה
אוסטריה ווינה,

ש גולדברג, לקוראה הזה העולם איחולי
זלמנוביץ, כרמלה — נישואיה אחרי — שמה

הרפז. לכרמלה שמה את לשנות והעומדת
בדרך דיקטאטורה
ה כוחות נגד הזה העולם ...היחלצות

 לשום כפופים שאינם כמה, פי מטנו חזקים
מתאי שעת־כושר בכל והעלולים וחוק, מרות

 הוא — כר על בו ולהתנקם לנסות מה
למופת. אזרחי אומץ־לב של מעשה

 נגד הזה העולם ההלצות להערכה ראוייה
 העורר של מאמרו כי ספק איו הצנזורה.

 חשף )1209 הזה (העולם שר״ בלי ״תיק
 דיקטא• עבורו מכינים כיצד הקורא לעיני
 רוצים אינם רבים שעדיין העובדה טורה.

 מחוכמת שיטה באותה נעוצה לכם להאמין
וח פרם שטעון השתלטות במאמר: שנזכרה

ועיבודם. עתונאים קניית על־ירי בריו
טבריה גזית, יצחק

 הזה העולם צלם על־ידי שצולמה כפי •
 סילבאנת על בפארודיה שנים, שש לפני

מנגאנו.

גבורה אינה פזיזות
ת אינה זהירות פחדנו

ללא "ה

 !וסוכנת סאת הסעה
הנלוית לנוסעת נסוחה ישיבה הנסח

תאונות, למניעת הלאומית המועצה

יכול אינך אם
מכונית לרכוש

ה כ בה! ז
הגרלת תתקיים 27.12 שלישי ביום

 פרסים 500 ־ מכוניות 10 1
בישראל אדום דוד מגן של ״

ם למשרדינו עברנו • שי ± 11החד
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חמישי... יום כר
12133 הזה העולם


