
מכתבים
המשפט

 אני רזה העולם של וזניקבי ותיק כקורא
 אם יקרה, טה .0הם. קציני לשני חסינות לחת החיובית, עמדתכם על תוקן־ בכל מוחה

 המשטרה תצטרד האם ברציחות? אשמים הם ׳טאו־ יתברר העדויות, טתז כדי תור
 הזאת שהמדינה החוק מפני עליהם להנו

 מזה? מנוחד דבר יש האם אותו? חוקקה
השואה? ניצולי כלפי פאדיזם זה ראי!

חיפה יעקב, דסקל
מוז ידיעה הופיעה )1233( הזה בהעולם

 התקיימה לפיה רה,
פר מסיבה בביכול

עתו־ עם בביתי טית
כ אשר זרים, נאים

נת כביכול מהם מה
 אשתי ידי על בקשו
המסיבה. את לעזוב

 כי להודיעכם, הנני
מסי אצלי היתה לא
ז עתונאים של בה

ול אחרים, או רים
 שגם להוסיף מותר
 בו איז הסיפור שאר
אמת. של שמץ

ירושלים בך, גבריאל
ב טעה הזה העולם

אמ המסיבה כתובת.
 בך, הקורא של בביתו לא אן נערכה, נם

הסליחה. ועימו המדינה, פרקליט סגן
 וגם קומוניסט אינני בי לצייז עלי תחילה

ה בזמן אד בבחירות. בטק״י בחרתי לא
 עניין צודק: לעניי! העם״ ״קול נטפל אחרון

 אדנו- של הראשיים מעוזריו אחד נלובקה,
 ועדים, מסמכים תעודות, הוכחות, יש אר.

 החשובים הנאצים אחד היה נלובקה שאותו
ביותר. והחשוכים
ה בכישרוגותיו המשפטי, שהיועץ בטוחני

 ננד טכונודהצדק את להפעיל ידע רבים,
 אותו. לחטוף צורר נם איז אשר נלובקה,

 מקיימת ישראל שממשלת זה בגלל דווקא
 הדרד תימצא אדנואר, עם תקינים יחסים

יח חשבוז על אפילו — נליבקה להענשת
 פיתחוז־פה, לנויים נתן אל כלכליים. סים

 — בצדק־סה והפעם — שוב ינידו פו
 בכיסו רניש הישראלי) (הפעם: שהיהודי

ה הבשר ליטרת למען כבודו על ומוותר
גרמני.

 החי. הנאצי מן לא אבל בז. שילומים,
 החא־ המיליונים ששת לכבוד נם זה אין

נלובקה. ואת אייכמז את שימים
אתא כפר הר־ורד, מרדכי

 סידרת את ימשיד לא אבנרי שאורי מוטב
 נא יעסוק .אייכם! אדולף על מאטריו

 הפסיכיאג- ואת יכולתו כמיטב בפוליטיקה
 אם זאת, יעשו הם .למומחים יעזוב ליוה
 שום בזה אין כעת טמנו. טוב צורר, יהיה
 לרמוס — וצריד — אפשר שרץ צורר.

מתועב. הוא מדוע לחקור בלי
חיפה הרצברג, א.

1צ0 עד
 צבר״ של ״קוצו והטוב היפה בהמאמר

 האמת שאין קראתי )1233 הזה (העולם
 הד״ר את במיוחד טראינה ההיסטורית

 נושא על לספר מה יש לי נם כהנא. ש״ז
 אוגוסט, בחודש שנה, לפני היה זה זה.

 בבית־ 7־6 בין בערר הצהרים אחרי כשבת
דור למעלה אלנבי. ברחוב הנרול הכנסת

 זה על ומודיעים פרקי-אבות שבוע כל שים
 כה־ שר״ר טורעה קורא אני והנה כמודעות.

 בתור אוחו מכיר אני השבוע. ידבר נא
 הוא והנה לשמוע. הלכתי ולכן טוב נואם
ככה: בערד מספר
 נסע הגדול, הצדיק מקרלין, אהרל׳ה ״ר׳
 והוא לתשובה, העם את לעורר לעיר מעיר

.״74 לניל הניעו עד ככה נסע
 הנאום אחרי מאור. יפה נאם באמת הוא

 דוקטור ״שמע, לו: ואומר אליו ניגש אני
 אהרל׳ה ר׳ אבל מאוד. יפה נאמת :כבר,

הכל.״ .זה שנים 37 רק חי מקרלין
 ״נם זה: רק שאמר? חושבים אתם מה

 שלי הסיפור לשם אבל זה. את יודע אני
שנה.״ 74 שיחיה צריך הייתי

תל־אביב קורבמן, יוסף
גלוי רוכל

אם אפילו צברית, תמיר נשארת צברית
קולנוע לכוכבת שם והפכה לפאריס יצאה

המתחלק והכיקיני לביא
מא המתבקשת המסקנה זאת בינלאומית.

 ארצה שובה על הכתבת קריאת אחרי ליה,
ההו ).1234 הזה (העולם לביא דליה של

תשובתה, היא לכר ביותר הטובה כחה

 סצינת את מסבירה היא איד נשאלה כאשר
 דה־ז׳אנירו. בדיו השחייה בבריכת הביקיני

פירסומת. תכסיס לענייז: דונרי ענתה דליה
 שתלווה סיסמה, לה מציעה אני כז על
 רק לא גלוי.״ ״הכל מסעותיה: בכל אותה

שבפנים. מה נם אלא שבחוץ, מה
חיפה גרין, דליה

 כדי ביקיני, עם לבריכה ניכנסתי אגב,
 שלא בו, לאחוז באמת עלי בצאתי אם לבדוק
. שכן מצאתי דליה. כדברי — יתחלק . .

תל־אביב זהבי, אמירה

הנשמה יחסי
היש ״קינסיי אודות טאמרכם, על שמעתי

 שאני מאחר ),1233 הזה (העולם ראלי"
זה. בשטח מתעניינת

 בעיקר גדולה, סכנה זה במאמר רואה אני
גדו טעות ולזונות־שבדרד. צעירים לזונות

 הזוג בין יחסי־המיז כי להאמין היא לה
ה של לאושרם היחידי החשוב הדבר הם

משו זה הרי בהם, המרבה כל וכי שניים:
חשו הם אלה שיחסים מכחישה איני בח.

 פירוש צודק, פואה פרופסור אם אולם בים.
 — פיסית יחידה אלא אינם שאנשים הדבר

לא. ותו
 חשובים פחות לא שלי, מיטצאי לפי

 פירוש הזוג. בני של הנשמה״ ״יחסי הם
בעבודת ההדדית ההתעניינות )1( הדבר:
נם — כאלה ישנם ואם והאשה: הבעל

 בחי- משותפת התעניינות )2( בתחביביהם.
במ מאושרים חיי־בית )3( הילדים. נוד
 צורה ובעל מאוזן מזוז )4( חיי־חוץ. קום

נאה.
 אילו מנירושיז, ניצלים היו רבים זונות

 הדברים חשיבות את מישהו אותם לימד
 שאינם רבים, ״ענקי-מיז״ הללו. הפשוטים

 חדש נושא תמיד והמחפשים לעולם שבעים
 היו שלהם, המינית לתאווה יותר ומעניין
 של המרגיעות התוצאות את להכיר לומדים

 יימרבה איבד, דורנו תקינים. חיי־משפחה
 במשותף, בקריאת־ספרים העניין את הצער,

ב ארוכים בטיולים הילדים, עם במישחק
כוי... בנן משותף בטיפול רגל, ו

קהילתי, מרכז גריים, לילית
ארה״ב פילדלפיה,

למים חזרה
שו הסטודנמיודהספורטאית של כמעריץ

כשה• פעילותה את מחדשת לראותה בשעתו שמחתי ריבנר, שנה
 לאחרונה אר יינית.

ל לחלוטין הפסיקה
מקדי והנה התאמן,

 מרצה כל את שה
ו־ מאחר ללימודים.

ו מתקרבת, המכביה
הי השחיינית היא

לייצ־ שיכולה חידה
ש כפי בכבוד, ננו

ומא כה; עד עשתה
 עדיין לה ואי! חר

מעונ הייתי תחליף,
מת כיצר לדעת יין

ש לשכנעה כוננים
 כי במסורת. תמשיך

 נסיח נעשה פה גם
לקבו אותה למשוך

מקומית. צה
 סטודנט והחברה, כ. י.

וינה לרפואה,

 בבית• שנתקיימה נדולה, פעילים באסיפת
 מפא״י, מזכיר כינה ברמת־נן, ההסתדרות

ה הליבראלית המפלגה את אלמוני, יוסף
 פיטורי• ״אבירי כמפלנת היתר, בין חדשה,

 שאיש אלמוני למר להזכיר ברצוני הייעול."
 רמט־ מפא״י, חבר דייו, משה ששמו אחד,
 התייצב החקלאות, שר וכעת לשעבר כ״ל

ב טולר, האנס ה״ליבראל״ לצירי בזמנו
פיטורי-הייעול. בעניין הידוע מאבקו

חיפה הר־דהב, א.

ריכנר

ייעול פיטורי

והסיגריה התלמיד
 דני השביעית, תלמיד של למכתבו בקשר

 ברצוני ),1232 הזה (העולם טרמת־נן גלר
מילים: במספר להניב

לח אפשר אך גלר, דני את מכיר אינני
 חברי התלמידים היו השביתה שלפני שוב

 ידעו שלא צרופים, ואידיאליסטים תנועה
מפוק טישחקי-קלפים מהו, סאלוני ריקוד
 סינריה. באה לא פיהם ואל תיעבו, פקים
 להשחתת ונרמה המורים, שביתת באה ורק

 בלאו הנמצא שבו, המוסר ולהורדת הנוער
 בקלות כה אם ירידה. של בתהליך הכי

 אותה אשר למדרגה וחריר אתה הידרדרותם
 שהוא הגדול, בחופש יקרה מה מתאר, הינד

יום? 60ם־ למעלה
סף  יהיה מה חשבת לא האם לזה, ...נו

 לה יתנו ולא במידה ההוראה, עתיד על
 שורר היום כבר הנחוצים? התנאים את

 בג־ וזאת תיכוניים, במורים מדאיג מחסור
כ נאבקים עליהם אשר התנאים חוסר לל
 מרד את דוגמה לד קח והוריד. מוריד עת

 עטר שבראשו שנים, תשע מלפני הימאים
 כמו המדינה. נאוות העברי, הנוער מיבחר

הש את לחסל היה אפשר עתה, נם כן אז,
 הצודקות. תביעותיהם מילוי על־ידי ביתה

הת המיקצוע ונאוות נברה הכוח זרוע אר
 המובחר לנוער לקסום חדל הטיקצוע נפצה.
 את לשאול ברצוני גרוע. אנושי חומר ומשך

 רצונכם האם נלר: דני ואת האוצר שר
ל שקרה מה להוראה יקרה שחם־וחלילח

ימאות?
 בשם לדבר מעז אתה כיצד אחרון: ודבר

 ומצאת בדקת האם התיכו!? תלמידי כלל
 והאם שמניתי, התופעות דבקו שבכולם

 כפי מעש בחוסר והתהלכו התבטלו כולם
יד? וחבר אתה שנהגתם

בת־גלים שביעית, תלמיד יחזקאלי, אבי

אטלינגר פרסוס

ה נ פ ת - א ו א י צ מ ו
אב בטעם ניחנו מאתנו עטות 1וג

/  הפוסק הדק החוש באותו סולוטי, !
 יפות להיות בכדי ומתי ללבוש עלינו מה

 ברומאנים אמנם האפשר. ככל ומושכות
 חצאית את נוטלת הגיבורה הצרפתים

 מקורי תכשיט אחיה, של הסוודר את אמה,
 אם מקסימה. היא והרי הפשפשים״ מ״שוק
הסי כל יש זה׳ מעין נסיון נעשה אנחנו
 את שנטש דחליל כמו שנראה לכך כויים

 היא, היח-דה הנחמה גן־הירק. ערוגות
מת מה אשה כל לומדת הזמן שבמרוצת

 לא מה — יותר חשוב ואולי לה אים
לה. מתאים
 ה־ את שרוכשים עד עושים מה אולם

 להפך הוא הראשון הפתרון הדרוש? נסמן
 שמלות ועוד שמלות לקנות לשפן־נסיון,

 והגזרות. הצבעים כל את עליך ולנסות
 אמנם, זהו, נסיון. כבעל חכם אין הרי

 את יש מאתנו למי אולם נהדר. פתרון
לבצועוז הדרוש הכסף

 (אולם מצרפת לנו בא השני הפתרון
 הנן הצרפתיות במציאות — מרומנ־ם לא

 שאינה אשה להפליא). תכליתיות נשים
 חליפה לעצמה רוכשת בטעמה בטוחה
 שתתאים חליפה בגזרתה, מושלמת קטנה,

מאורע. ולכל מקום לכל
 ״ג׳רקודי״ חברת באה בהתלבטויותינו

ל סריגים המיצרת זו, חברה לעזרתנו.
 קלות, חליפות כמה הקיץ תכננה יצוא,

עלי זאת ובכל הגזרה מבחינת מושלמות
 חברת של בקולקציה ראינו וססגוניות. זות

ה הז׳אקט בהן קטנות חליפות ג׳רקולי
 נוגד, בצבע רחב בקוד מסתיים רפוי

 נטו־ קלה חולצה מלווה היתה זו הליפה
 בפס היא אף שנסתיימה לת־שרודלים,

 הסמל, הוא אחר עליז חידוש הצבע. באותו
ה בתי־הספר של לסמלים קצת הדומה

 סמל מהחליפות, חלק המקשט בריטיים,
 צעיר, משהו המלבוש לכל מיד הנותן

 רועש להיות מבלי וחצוף ספורטיבי
וצעקני.

 עם ״ג׳רקולי״ חברת כלפי נחטא אולם
 היו דגמיה יתר בחליפותיה. רק נצטמצם

 הטוב, מהטעם לחרוג מבלי מקוריים כה
שק זאת ובכל תשומת־לב מעוררים כה

 הקטנה החליפה רק שלא שהחלטנו טים,
 ג׳רקולי מתוצרת וסריג סריג כל אלא

פחד. ללא לרכשו ונוכל אותנו יהלום
 השנהב, בצבע תחרה שמלות שם ראינו

דהיי ,0111:16 ה־ יותר ונועז עליז משהו
שונים. ורחבים בגדלים קטיעים פסים נו

 הצליחה ג׳רקולי שחברת למסקנה הגענו
 ואת האופנה, צזוי את להפליא לשלב

שלנו. המציאות

ם ל ו ע ה . , ״ ה ז ן ה ו ע ו ב ת ש ו ש ד ח י ה ל א ר ש י  ה
 ד. ת. ,7*785 פלפון ,8 גליקסון תל־אביב, :והפנהלה המערכת

 ת״א, בע*מ שהם משה דפוס • עולמפרס מברקי: מען • 136
בע׳־מ. הזר, העולם המו״ל: • אבנרי אדרי הראשי: העורך • 6 פין

12353 הזה הטולס


