
 נחיתות רגשי מתמלאים העולם חלקי בכל צעירים אלפי
 פניהם בעור פוגמות השחורות״ ש,,הנקודות שעה ובושה,

שלהם. הצמיחה חדוות בתקופת דווקא

 כבר רובינשטיין הלנה של הבדוקים קליר״ ״ביו תכשירי
 לקבל אפשר בעזרתם העולם. בכל למיליונים רווחה הביאו

 שהוא — ויפה בריא מפגמים׳ טהור עור קצר זמן תוך
טובה. להרגשה גם אלא נעים, למראה יסוד רק לא
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 כתב צה״ל,״ של הקצונה בסגל ביותר הנקרא העתון הוא הזה העולם כי לכם ״ידוע
מיוחדת. אחריות עליכם רובצת גם כן •על בכיר. קצין אישי, במכתב השבוע, לי

 בשורותינו. שאירעו מקרי־ביש לכמה רב פירסום נתתם האחרונים, בשבועות ״והנה,
 של הבעיטה הדורס, הקצין סקופ), אפילו השגתם (שם החיילות של סרט־העירום כגון

 יכולה עניינית ביקורת ,להיפר — כאלה מיקרים להעלים מכם דורשים איננו ועוד. הסרן,
ד החומר שזהו אותנו מרגיז אולם לעזור. רק י ח י  מדוע צה״ל. על מפרסמים שאתם ה
 המוצלחים. המיבצעים :המטבע של הראשון) (שהוא השני הצד את בצדו תפרסמו לא

?״ ועוד הדרכה, הישגי אנשי־הקבע, מסירות
★ ★ ★

 שהעולם לכך מאג עצמו משרד־הבסחון להפתיע: כדי עד פשוטה זו לפנייה התשובה
 יכולים אעם פרס שמעון אנשי בעוד אחרות: במילים כזה. חיובי חומר יפרסם לא הזה

 פירסום למנוע יכול הוא וכד, העירום חיילות הדורס, הקצין כמו פרשות פירסום למנוע
עושה. הוא וזאת דווקא. חיוביות כתבות
 לאירועי האלמנטרית הגישה את הזה העולם לכתבי לתת מוחלט סירוב על־ידי ? כיצד

 הזה,. העולם של הצבאי הכתב האמנת ביטול על־ידי רק לא בוצע הדבר החיוביים. צה״ל
 — רבים בודדים במיקרים אינפורמציה הזה להעולם למסור סירוב על־ידי גם אלא

חיוביים. לעניינים נוגעים שכולם
 קיבלי החיילות, על הפורנוגראפי הסרט את שצילמו האיטלקיים, הצלמים קטנה: דוגמה

כזה. היתר לקבל יכול אינו הזה העולם מיסדר־סיום, ולהנציח מחנה לאותו להיכנס היתר
 מזורז. במיבצע באיטליה, להשיג בעדנו למנוע היה יכול לא משרד־הבטחון אולם

 ישראל' עתון לכל למסרן בהחלט סירבה שחברת־הסרטים אחרי סרט, אותו תמונות את
 מרעיש, יותר הרבה עוד להיות היה שיכול — לסקופ הזה העולם זכה אמנם כך אחר.
בידינו. הנמצאות התמונות כל אלה בעמודים פורסמו אילו

 פרסומת, ברדיפת לו שני שאין גוף משרד־הבטחון, של מערכת־ההסברה :בקיצור
 שלילייב יהיו אלה בעמודים צה״ל על הפירסומים שכל לוודא כדי נמרצת פעולה פועלת
 חיוב־ פרסום לתת הזה, העולם כמו המעוניין, בארץ שני עתון שאין למרות — בהחלט
זו. מערכת נולדה בו אשר הצבא, של המקצועית לעבודתו ונאות

פרס. שמעון מר של בממלכתו היחיד הטירוף לא אך כן. אמנם טירוף?
★ ★ ★

 חברת־ חקירת עם בקשר האחרון, בגליון שהופיעה משרתים*, שני של ״אדונם הכתבה
 לנד כתב אל-ים. חברת מצד נמרצת תגובה עוררה אר־ססוטלס, האוניה בטביעת הביטוח

החברה: מנהל רקנאטי, יעקוב
 מישהי או רקנאטי רפאל מר אשר חברה או שלנו, חברת־בת כל ולא חברתנו ״לא

 האוניה של החוכרים או הבעלים פעם אף היו ולא אינם בה, קשור הנו רקנאטי ממשפחת
 נכון אינו בכתבה זה בנידון האמור כל ולפיכך מיטענה, של המתווכים או אריסטומלס,

לחלוטין.״
 אני לכן שלה. למילת־הכבוד רב אמון לרכוש השנים, במשך הצליחה, רקנאטי משפחת

 הזה הקטע על הסתייגות ללא ומתנצל מספקת, כהוכחה הזאת ההכחשה את לקבל מוכן
הכתבה. של

 להטעות עלול היה ביניהם הרב שהדמיון שמות, בשני שמקורה יתכן הטעות? נבעה מניין
 אוברסיז (״סאריטים באמריקה רקנאטי משפחת של האוניות חברת מנוסים. אנשים גם

 ל־ הצרפתית המילה מן הגזורה ארסאדורס, הסלגראפית בכתובת משתמשת קורפוריישן״)
 בלונדון. רשומה ושהיתד, אריססוטלס, בעלת שהיתר, החברה ואילו ארמאטר. — בעל־אוניות

מילה. מאותה הגזורה ארמאדורו, השם את נשאה
 שהיתר, אחרת, לאוניה כי נתברר כך ויותר. יותר אריסטוטלס פרשת מסתעפת בינתיים

 כי ונסתבר התפוצצה, היא בניו־יורק. תאונה אירעה ארסאזווו, לחברת היא אף שייכת
 אריסטוטלר גם כי החשד את המגביר דבר — נשק של גדולות כמויות במחסניה נשאה

 בו יש זה חשד גדולות. כמויות־נשק היא אף נשאה אומנם
 הפתאומית, בהתפוצצות גל צבי של מותו את להסביר כדי

האוניה. את שהטביעה
 חברת־הביסוח של חוקרים מעשרים למעלה עוסקים כיום

מרעישים, גילויים יהיו שעוד לשער ויש הפרשה, בחקירת

 העור ושמירת בפגימות מלחמה על מיוחדת הסבר חוברת
 סימון עם וחלקה סגורה במעטפה דורש, לכל חינם תישלח
 מעבדות עור״, ״פגמי למחלקת בכתב לפנות נא אישי.

העמק. מגדל ,1 ד. ת. רובנשטיץ, הלנה
 מאושרות תמרוקים בחנויות רק — קליר״ ״ביו תכשירי

רובינשטיץ. הלנה על־ידי
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 עכרית קצרנות •
האחידה״ ״השיטה קלה בשיטה

בערב. חודשים 5 הקורס משך
 חשבונות והנהלת כללית פקידות •

ולמבוגרים. לנוער ערב בכתות

מכתבי□
העם חציר אכן,

ה בארץ הנעשה ע? למחות אפשר כיצד
 באישור הוא כאז המתרחש שכל בעוד זאת,

 את שסמר העם, רוב
זה, שלטוז על ידו
ו מגרעותיו כל על

קי ואשר חסרונותיו,
נזר־ את עליו בל

ו־ טוב כילד הדיז
ממושמע?

 פעם היתה האם
ה הפגיז בה אחת
לחו ניסה או עם,  ראדיקלי שינוי לל

בשלטוז?
 הרי — כד אם

 מה את מקבלים הם
לו. ראויים שהם

רהמים, שלום
בני־ברק

הנפלאה האיטיות
ה ישוב, ושאר סטודנטים ציבור בשם

 ירושלים- בקו ברכבת־ישראל לנסוע אוהבים
 הרכבת להנהלת להודות רוצה אני חיפה,

 בוטני וחוסר־תלות מעוף יוזמה, גלותה על
הנסיעה.
הצ ומיוחדת, נפלאה באיטיות זו, בדרר

 מסילת־ בגבולות וצמח רגב כל להכיר לחנו
ירושלים אופק, יוסף הברזל■

איסלנד רייקיאביק,
קומפלקסים! כרי מורא! כלי

 בנלל וחרוצים, קומפלקסים לכם יהיו שלא
 חופשית עיתונות העיתוז. של הקל החלק

פורנוגר ״קצת" נם להיות וצריכה רשאית
וטוש־ קלריקאלית לארץ נהפך אחרת פית.
בן־דויד, אלישע •וזתת

אשם השב
י להביא לי נם יורשה ר ו י אף א ר  נ

 בעיות: במה הארת לשם
ל ניגשתם בו חוטר־הדיז, שכל דומני,

ב בישראל, המסובכת הפרובלמטיקה הארת
 הגניבות סבר שכל לי נראה יסודה. טעות

 כהרף־עיז, ממנו וניפטר ייעלם, והרמאויות
 סברו שנם כמו השם, את נשנה רק אם

גרסא". ״שמא כי התלמוד, חכמי
 שהיא ״פולימיקה״, המלח את למשל, אם,

 תיק״, לי ״פה העברי בשם נחליף לועזי, שם
ב לבוא תוכלו ולא בסדר, יהיה הכל אז

ו המחלוקות שכל ובפרט, וטענות. טענות
ב י ר בשל חלילה, אינם, חספלנות של ה

רחמים

, ת ו ב י ה בעלי וירעו שמים, לשם אלא ר
סו שמים, לשם שהיא ״מחלוקת כי תלמוד,

הנואל." ביאת עד להתקיים פה
 ״םפלנה״ השם שוב הוא זה בריב והאשם

: משום בו שיש ת ו ג ל פ ת  מוב; הכל אד ה
 לועז: מעם אולי מוצאו זה ששם נדע אם
. ע נ נ ה בלומר: !\,1 ?13*3 י  זד ובכל של

האשם. הוא השם
ב היא שלגי המטבע דונמא: עוד ניקח

נק אם נרם: השם שוב מדוע? ירוד, מצב
, ל במקום אותה, רא -רע  אזי ב, ו ־ט י ל י

טוב. ישראל ולכל מוב לד טוב, לי יהיה
 קריית־אונו קונטטאנטינובסקי, משה
פטייקיאדה

הו )1320 הזה (העולם הנכבד בעיתונים
 מוסד התפתחות על מעניינת כתבה פיעה

ש מאז הרצליה. בכביש שלנו הסטייקים
 כשאנחנו היום וער שולחז, הכל בסד היינו

 שהקליינטים כתבתם השאר ביז מא־יזדבטוז.
ה אבל יותר, גדול נעשה ״הבית אומרים:

יותר." קט! סטייק
 חב־ ביניהם שלנו, הקליינטים את שאלנו

 נבוז, זה אם ידועים, ושחקנים רי־ממיטלה
שלא. אמרו והם לדעתם,

ומושיקד לוויקו
טעו על הציבור את להעמיד החלטנו לבז

 יותר. גדול נעשה ״הבית כד: לומר יש תו•
 יותר.״ קטז נהיה לא הסטייק זאת ובכל

הרצליה כביש לוויקו״מושיקו,

בערב. 8—4 לפנה״צ! 12—8 הרשמה:מוגבל המקומות מספר
גללי הזח העולם


