
מכתבים
והעיריות הנאצים

האו — רדפו ״הנאצים הכתבה נעיקבות
 עוד קיימת — )1323 הזה (העוקם חוטם״ צר

 והיא הנאצים, נררפי לכלל הנונעת בעיית,
ה ברשויות קשורה מוניציפאליות.

חל בעד התשלום
 ובער גופינו קי

 ״טקח היה בריאותנו
 שר־ לדברי טעות״,
 שלא דבר האוצר,

 מן השאר, ביו מנע,
המוניציפ הרשויות

 בסכומי־ לזכות ליות
אלה. מכספים ענק

 שאני, למרות אד
הנא רדיפות בנכה
 שלמעלה בשעור צים

 מזה מנהל ,50ן4ם-
עיר עם מאבק שנים

 למען תל־אביב יית
 בסיסים עבורי הנחה

אטומים. בקירות בקשותי נתקלות — בר ־ ל ב המוניציפליים
 העיריה של אחרונה התראה בזה מצורפים

 וטבתבו למכירה, יועמדו שעוקלו שרהיטי
 המצייז ממשרר־הפנים, פילברסטוז מ. של

 של זכויותיהם את להשוות הצדקה כל שאין
 נכי של זכויותיהם עם הנאצים רדיפות נכי

מלחמה.
 יהיה קוראיכם מבין מי לשאול הואילו

ב רכשתי אותם רהיטי, את לקנות סוכן
 סילבר־ מר אותם יקנה שמא או הרב. עמלי
תל־אביב קפון, ליאון שטוו?

.!18)ק*

- אכל מפלגה, לא
 כל הסאה. את טנרישה שפינל פרשת . ..

ת  שאיו סופית והוכח — איכזבו המפלגו
ב אופוזיציה שום

שון ש

מרינה.
הני כי חושב אני

האנ שכל העת עה
במדי ההגונים שים

 ויראנו יתאחדו נה
 לא הזה המצב כי

 הבאה. בכנסת יחוור
 ׳שמישהו דרוש ואם

 — במלאכה יתחיל
 חל זה תפקיד הרי

 על וראשונה בראש
 הזה, העולם עורכי
 כדי הרבה כה שעשו

 הלבבות את להכשיר
עינינו. את ולפקוח

 שנים תריסר במשך
 הוגי־ חלוצי הייתם

עלי עכשיו הרעות.
 מז רדו-נא אנשי־הטעשה. חלוצי להיות כם

הזה! האולימפוס
ירושלים ששון, רפאל

הצ לשמוע ישמחו הזד, העולמפוס עורכי
זו. בסוגיה מעשיות עות ן

ה של העכשווי החברתי־מהשבתי במערד
ב־ להכיר שיש ספק איו הישראלית הברה

 רע״ השפעה בעל ציבורי ככוח הזה העולם
 אד אומנם, מצומצמת יונית־אידיאולונית,

 כל מבוטלים לא וכוח־גפץ עוצמה בעלת
 להשאיר עשויות הבאות שהשנים דומה,עיקר.

 שלו באבק־השריפה מנופץ •הזה העולם את ■
ובלתי־ סטאטי ככוח נשאר כשהוא עצמו,

 אפשר וחברתית. רעיונית מבחינה פישפיע
 תצלומי בזכות תנדל השבועון של שתפוצתו

 כגורם ככוח, אולם חוה, עתירות נערות־זוהר
ל משפיע, חברתי ו ל להתנוון. הזה העולם ע

 תישמע אם ביותר, הנאה המננינה נם
 לא הוא (והגיוון ישהוא גיוון ללא שבוע פדי

 בכוחה איו שוב — זה!) במקרה חזותי,
הרעיונות, פרורי למאזיניה. אתנר להתוות

ו ביצועיזם־בטחוניזם על והקצו־ רברי־הננד
לש הברורות ההוכחות טרעידבישין, שאר

 כדי בהם איו שוב — ערכים וירידת חיתות
המזדהים. הקוראים לבות את לתפוס

 שחור שבוע פדי המודפסות המלים מאות
לאורד להוות, יכולות אינן לבז גבי על 1

למעשים. תחליף ימים,
לפחות, זה ברנע דורש, אינו אחד אף

 ח״כים של רשימה בתוספת מפלגה, הקמת
 ואירגונית מעשית פעולה על אולם עתידים,

אפי בדבר מה לדבר. רב מקום שיש רומה
בזה? וכיוצא חונים פות, ו

מ לא הרי אירג! ״גיו־אוטלויך הירחון
ל חדשות ״דרכים למציאת סימפוזיוז כבר

 שהעולם כמובן — ערבי״ ישראלי שלום
הסימפוזיון) (אחרי נגד בקריאת יצא הזה

 מבוטלת לא בתוספת אכזבה, של כשנימה
שמחה־לאיד. של

מופעי-ראווה יהיו לא למשל, מדוש, אד

אחרון! שבוע
 תל* הזה״, ״העולם במשרדי*

כי (על-יד 8 גליקסון אביג,
ל מתקבלים דיזנגוף), כר

כר (וגם 1962 כרכי כריכה
 עוד רק קודמות) שנים כי

השבוע.
. הוא הבריכה מחיר -6 

 כ- משלוח (בולל הכרך ל־׳׳י
ו בכד), למעוניינים דאר,

חס גליונות לרכוש אפשר
 ה■ אגורות 75 במחיר רים

גליון.
 יום הכרכים: קבלת שעות
 כץ כשבוע ורביעי ראשון

בערב. 8 עד 6 השעות

המחש לבעלי מפריע טי מצדכם? זה מסוג
 המודפסות המלים שמאחורי הנועזות בות

 ״דרכים ב׳שם סימפוזיון לארגן הזה בהעולם
ישראלי־ערבי״? לשלום הדשות) (לא חדישות
ו בטחוניזם שפאשיזם, כבר הבנו כולנו

 מעדיפים אנו בשבילנו. האידיאל אינם בו'
בפעולה. אבל — חופשי״ ,.סוציאליזם

תל-אביב רון, יצחק
 את לציין ששבח רון, הקורא מוכן מה

בנדון? לעשות כתובתו,
לא: 7ניטים עזרת

ה תחת שפורסם למכתב להתייחס ברצוני
).1234 הזה (העולם נשים״ ״עזרת כותרת
 כל כמעט אצל כי רופא, לכל היום ידוע

 בבוח־הנברא, מהפרעות הסובלים הגברים,
תסבי ״תוצאת נפשי, הוא ההפרעה מקור
 אולם במכתב. שנאמר כפי נפשיים״, כים

 זו, בעובדה ההברה שבי: הדרד היא רחוקה
 המכתב. בעל מניע שאליה המסקנה, לבין

 זקוקים נשית ולסבלנות נשים״ ל״עזרת לא
מנו פסיכיאטרים לעזרת אלא אלה, חולים

 מ! להיפטר להם לעזור יוכלו אשר סים,
להפרעה. הגורמות הנפשיות הבעיות

 עד יודע הפסיכיאטרים, טאיתנו, אחד כל
 לטיפול אלה מקרים דווקא ניתנים כמה

 ״סילוק״ מאייד, עלול, כמה ועד יעיל, נפשי
תופ להופעת לגרום הסימפטום של מלאכותי

ו חמורות אף אולי אחרות, חולניות עות
המקורית. האימפוטנטיות מן יותר מציקות

 כל ואל מאלה״ ה״אחד אל פנייתי כ; על
 פסיכיאטרי, לטיפול פנו־נא ה״אלה״: יתר
 לה־ לכם לעזור יוכל המיקרים ברוב אשר
 ואו הנברים, יתר ככל גברים ולהיות פור
 כ״אנשים עצמכם להרגיש יותר תצטרכו לא

מדכא״. בגורל
ירושלים פסיכיאטר, ו., ש. ד״ר

דגשים חתולים על
 לחתולים דומות כי■הנשים האמנתי תמיד
 לכלבים). יותר הדומים לגברים, (בניגוד
 התמונות שתי את כשראיתי סופית שוכנעתי
 של המכתבים כמדור זו בצד זו שהופיעו

איזה ).1325 הזה (העולם האחרון הגליה

מורה

ה נ י נ י

 הזועקת החתולה מורה, ביו מפתיע דמיון
הערבי! פיטר ב־ שהתאהבה הגברת ינינה, לביז לעזרה,
 עורר של (ידיה?) ידיו את לוח-ז אני

המכתבים. מדור (עורכת?)
 תל-אביב ולדמן, חיים

 אוהבת המכתבים סדור עורכת רררררר.
בלתי־מפונקת. חתולה כל כמו מחמאות

סוף - ברנשטיין
ו אהת הפסיקו — עדות-הטזרח בני אחי
 העתה גבי מעל הסוער הוויכוח את לתמיד

! זה ברגשטייז עם
פע עשרות כמה

 ״מר לי קראתם מים
 התואר ברנשטיין״.

 תואר־ זהו — ״מר״
ל מגיע וזה כבוד,
האשכ מכובד. אדם
נח אנשים הם נזים

ו תרבותיים, מדים,
 ספק וללא מכובדים,

 ב־ מתביישים הם
 לנו, זה. ברנשטיין

 המזרח, עדות בני
 להודות רק נשאר

 זה שברנשטיין לאל
 בני על נימנה לא

עדתנו.
 על תכעסו נא ואל

 הזה העולם השבועון
ה העולם ברנשטיין. של דבריו פירסום על
 מורא ללא בלתי־מפלנתי שבועון זהו — זה

ה לידיעת להביא ההייב משוא-פנים, וללא
הקהל. שבדעת מה את קהל

תל־אביב בסיליאי, יעקב

בסידיאן

המסלול על יפה רגל
 בעיק• רותי. אל שאלות מסטר יש לי נם
ה (העולם כנערת-השבוע עלי המאמר בזת
 נערת כל לא ראשית:).1325 זה

להיות יכולה לא־פוזלוח

סוזי

 ועיניים ישר אף עם
דוג עבור דוגמנית.

 תכונות דרושות מנות
 עמוקות יותר קצת

 לימוד כי ורציניות,
להר שנה חצי של

 — ולהיראות אות
 הדברים ם! זה איו

 חייבת נערה הקלים.
מפע יותר לחשוב

 להחלים כדי מיים
כזאת. להיות

 להתנגדותו בקשר
אינכם אבי: של

 מקובל שזה חושבים
 אני לא יתנגד? שאב

 לאבי, טובה עשיתי
פקי ללמוד שהלכתי

 הוא — להיפר דות.
 ש- טובה לי עשה

 ללמוד. לי איפשר
 את חינכתי אני לא

שחי הוא זה אבי.
 להבחין אותי גר

לשטוח. חוכמה בין
 ש־ לווירום בקשר

 קלטה, שכונת־התקווה
 לצפון רק יש? מה

 יש והריקני המבריק
 מסלול על מונופול

מ ובכו, הדוגמנות?
 לשכונות נם היום

במסלול! רגל יש
רו־ של עינה וכי

מנ שנערה צרה תי
 מקצוע ללמוד סה

ו רוחה? לפי שהוא
מת נם שהיא בפרט

 לא כד לא, אימה?
 הורסת, את נוהגים!
 לבנות לעזור במקום

ב דונמנית־לעתיד.
השמצה זאת עיני

 המעוות. את שתחקני תיקווה ואני הסרודשחר,
 תמונה. מצרפת אני דברי, את להוכיח כדי

תמיד, שלכם
תל״אביב בן־אביב, סוני

אנטה של אבא
 אד ליבוביץ׳. חיים של פעליו על כתבתם

 אבא להיות לרצונו שפרט ציינתם לא למה
 נם הוא ומעלה, 100וד בני הזקנים כל של

אנטה? הספרית של והמקורי האמיתי האבא
תד־אביב כהן, מרים

מניעה אמצעי
המישע• הבעייה את שעוררתם עשיתם יפה

 לרווקים) (בעיקר שעת
ה (העולם במשפחה

 אד ).1324 ,1323 זה
 ונאמר גברים נהיה

למטבע האמת: את
צדדים. שני

 שלו השני הצד
 ה־ וההרס הנזק זהו

 לחיי־המשפ- ננרמים
 מציע אני לכו הה.

 ב־ לטפל שתמשיכו
 במקום אד בעייה.
היית ״מה לשאול:

ה בגד אילו עושה
 הייתם שכנגד?״ צד

 ״מה לשאול: צריכים
למ כדי עושה היית

בגידות?" נוע
תל־אביב פ., י.

הדדיות בנידות של

קצוצות ככנפיים פנטזיה
ל בקשר חריפה תלונה להתלונן ברצוני

בהצ ,24.1.63 ביום ״פנטזיה״, הסרט הצגת
בתל־אביב. ״מקסים״ בקולנוע השנייה, גה

 ה־ ובהבנתו הסרט של נערכו זילזול תור
ה מעשה הקולנוע עשה הקהל, של אמנותית

ה את רחמים ללא קיצץ הוא בפשע. נובל
הבאים: קטעים

ה ״מפצח מתור ״ולס-הפרהיס״ את )1(
צ׳ייקובסקי. מאת אגוזים״ ה ״פולחז של האחרון הקטע את )2(

סטראבינסקי. מאת אביב"
מ מורכב שהיה האחרון, הקטע את )3(

 הסימפוניה מתור הרביעי הפרק של רובו
בטהובן, מאת ״הפסטוראלית״, השישית,
ה בהנאתי מאוד קשה בצורה פגם ובזאת

 לאל זה היה ואילו הנ״ל, הסרט מן שלמה
 כל ללא למשפט, אותו תובע הייתי ידי,

 דקות שחמש כד על לדבר שלא הנ״ל, כלהיסוס.
 הדלתות, את הסדרן פתח הסרט סוף לפני
 פנימה שחדר גדול, ולאור רב לרעש ונרם

 של האחרון הקטע ושמיעת לראיית והפריע
הסרט.

תל־אביב עילם, מאיר
יופיטר שד אשתו

 פולה את למנות לשר־הבטהו; מציע אני
 בגלל וזה נצה״ל. לרב־סמלת-כבוד בו־נוריון

 מן לחיילים קראה שפולה הנחמד הסיפור
 ספרים אוהבים הם אם אותם שאלה הרחוב,

 של ארוז־ספרים להעביר אותם ונ״סה —
).1325 הזה (העולם בו־נוריון מר

 היה רביסטל שכל טריק זה הכבוד! כל
בו! מתגאה

אי־שס עוזרי, אלי
..  זה — אחת־בדורה פלוס אחד־ברורו .

שניים־בדורם! כבר
 ירושלים מיכאלי, אסתר

מונדתיאיזם? במקום פולה־תיאיזם
9

 תינתן זה במדור קדימה זבות
 המצרפים קוראים של למבתביהם

למכתבים. תצלומיהם את

( * * / י

 ין1וןו1ש/ שרשי
 זי1לוזונ/1 לברק

קשקשים נגד

ב חפוף
*7א ר7י י ס ן 2

לחביבה שיער מי

❖
ט!

ז הבא כשער יופיע מי
, ת ? א ה ת  א
, ן נ ? ב ך ק ו נ י  ת
תמונה היום עוד שלחו
ס ופרטים גיל בציון ברורה נו

ת של לארכיון פים כנו  הסו
ם לדוגמנות, ואופנה• פרסו

 להתפרסם - להצטלם
ה ! ז ם ל ת ש מ

י א ד ! ב ר ב ד ה

בדישו קורם
 לצלו־ בישראל הראשון השרות

פר למטרות ואופנה פרסום מי
תל־אביב ,1 הלסינקי רחוב סים,

העליון פרסום

, קפה
> \£1^ ' ץ ־ 4$י ן £ } ר

189 דיזנגוף תל־אכים,

הג וזאט ר יגז נ ב  כ
ר ט ש \2ט ר ו ר ג ט ?ש ן

ה העולם 3ו325 חז


