
 לשאת רשות אין בן־נוריוז למר אלה• רים
 ולא פה חי אינו עוד כל זה, מסוג נאומים

מעודו. פה הי
 יודע בנרטניה החי ויהודי ישראלי כל

 אלא מתה, שלא רק לא האנטישמיות, כי
 מרשים כז הזם; שעובר וככל מתעוררת. אף

האנטי דעותיהם את לבטא הגרמנים לעצמם
חופשיות. ביתר שמיות

שילמנו היא: עתה כאן הרווחת הדעה
 אין מאיתנו? רוצים עור הם מה — להם

חוד בגרמניה בן־נוריוז חי שלו ספק לי
 מן משתנות דעותיו היו בעילובדשם, שיים
הקצה. אל הקצה

ברלין אופנהיימר, שמעון
והנמרים כחודה כיפה
לה עצמו את המכבד עיתון מסמל כיצד

 וינקור בהדרה נערת־חורש כדוגמה ביא
)?1346 הזה (העולם
ב־ המשרתות כחיילות

 בסים והיודעות צה״ל
הזד מהו, טירונות

דב למקרא עזענו
״הטירונות : ריה

 לנקות נוראה. היתה
מיטה, לפדר רובה,
 זו — בגדים לגהץ
טרגד עבורי היתה

י יה. ת ש ג ר כ ה
ו ה נ ח מ כ מ

ז." ו כ י ר
נע ■מסוגלת כיצד

 טרגדיה לראות רה
וגי מיטה בניקוי

וכיצד, בגרים? הוץ
 היא יכולה כישראלית

צבאי, בסים להשוות י
וגי הבנה המסמל

 בחולדות ביותר המחריד לדבר אנושית, שה
 מושג זו צעירה״ ל״סופרת היש האנושות?

מהו? מחנה־ריכוז
2245 צ. ד. ודנה, חבצלת חסי, שרה,

דקה דממה קול
 על אחת מילה אפילו כתבתם לא מדוע

הכורדי? העם השמדת של המתועב הפשע
וילדים, זקנים שוחטים הברברים העיראקים

 ידיו עמל וחורשים שלמים, כפרים שורפים
ה וכל — כבדים בטנקים הכורדי העם של

 כמו דומם עומד העולם ומחריש! עומד עולם
 שישה השמידו בהם אומללים ימים באותם

יהודים. מיליונים
 מתועב פשע נוכח תחרישו באמת האם

זה?
באר־שבע ש., רחמים

ה מרד פרוץ מאז החריש. לא הזר, העולם
 שלוש זה שבועון דפי מעל פורסמו כורדים

 רצח־עם״, ״נגד בהן, שהאחרונה רשימות,
שעבר. בגליון התפרסמה

שמתמצא אחד
 (העולם מעברת־מאמבו על כתבתכם מחור

״טיניות־םיני״ כי להבי! אפשר ),1344 הזה

ב ולקוחותיהן. פרוצות בהסעת רק עוסקות
 בשעות הנסיעות מרבית בי להדגיש רצוני
 של לבתיהם או הקולנוע לבתי ח: הערב

 פרוצה שאיזו להיות יכול מהם. החוזרים
כ שרות אר למעברה, לקוחותיה את תסיע

בעולם. אחר מקום בכל ואפשרי קיים זה
 כלל גרה אינה המוזכרת הזקנה הפרוצה

ה בשטח בודד בצריח אלא במעברת־מאמבו,
 אינה היא אנב, ודרד לשעבר, ב' מעברה
האחרון. בזמן עובדת

 בעל לבין שלכם הכתב בין הפגישה תאור
ב תמים רוכב של ביקור מזכיר המכולת,

 ה תאור נם הפרוע. המערב מעיירות אחת
 הצליח איר שער. מסמר ממש הוא כנופיות

 עירור שאב אולי משם? חי לצאת כתבכם
?214 בצריח

ה הופיעה לא האחרונות השנים ״במשך
 למי' — במעברודטאמבו.״ פעם אח משטרה

 למשטרה, מנלים שהנכם העוייז היחס רות
ה הוצאת ביום הנינות. מעט להיות חייבת
ה בשטח סריקות בוצעו למחרת, ובז כתבה,

מסו סטים ונתפסו פרוצות נעצרו מעברה,
 סריקות מעשרות חלק הז אלו פעולות בנים.

האחרונים. בחודשים שנעשו ותפיסות
באר־שבע ברקוביץ, י.

בסייסה אייכה
שהופי ההפשטה״ .,אמנות לרשימה בקשר

 הזה (העולם מרחלת״ ״רחל במדור עה
ל יפה לא באמת שזה לצייז עלי ),134־

בפומ היה לא יה כי אח מכנסי-אדם, הסיר
 וה־ משפחתית״ ״מעיז מסיבה זו היתר, בי.

 כמה עד התקרית. לפני בנו התגרה ״קורבן״
 התהליד זוכר, שאני
עשי איטי. די היה
 כיסא־לשבת לו נו

 עת שהגיעה והצהרנו
 וכל בסייסה, -האייסה

ב מלווה היה זה
 זו היחה לא צחוק.

 — אלימה התנפלות
 ״עוטר מועדון בעלי

 נוכחים היו כייאם״
 התנגד, לא ואיש
 ביום מחא. או צעק

 אקט היה ההתעלפות
 ה שלא מלודראמתי

 או בתוכנית. יה
 כולם לפתע נזכרו
יפה. לא בעצם שזה

ש לילה במועדוז
 משקאות מוכרים בו

 המטשטשים חריפים,
ה על שוטר שיהיה צריד אדם, של דעתו
 ולקראו קונדס מעשה לנפח איז שנית, סדר.

 אם תקיפה. או מעשה־מגונה כמו בשמות
 לא הוא דעתו, על בתוקח עוטר היה הקורבז

 במועדו־ הרבה די מבקר אני מופשט. היה
 שמעתי לא ועוד המקומות, ובשאר ני־לילה
להפשיטו. שניסיתי יתלונז שמישהו

תל״אביב תומרקין, יגאל
מאוד. פשוט

התאחדו! — שעבר1? רביזיוניסטים
 ה־ אנודת שלועד רואה אני מהעתונות

המייצגים כארזים, בחורים נבחרו עתונאים

 נציג מהם הישראלית, העתונות מיטב את
 נציג לשעבר), (רביזיוניסט זיו א. ״דבר״

 לשעבר), (רביזיוניסט כנרתי מר ״למרחב״
ל (רביזיוניסט בן־חיום מר ״מעריב״ נציג

 שרגיל מר אחרונות״ ״ידיעות נציג שעבר),
 מר ״הבוקר״ נציג לשעבר), (רביזיוניסט

 ״חרות״ ונציג לשעבר) (רביזיוניסט צפרוני
ובהווה). לשעבר (רביזיוניסט רמבה מר

 על־ידי בחירתם את שליוותה ההרמוניה
 ביהוד לשבח, ראויה כולו העתונאים ציבור

 הנטושה המתמדת למחלוקת עדים בשהננו
 ביז כלמשל בישוב, השונות המפלגות בין

 (רביזיוניסט . וינשטיז מר הליברלים נציג
 פיש־ מר אחדות־העבודה נציג ובין לשעבר)

 נציג בין או לשעבר), (רביזיוניסט לב
 לשעבר) (רביזיוניסט אורנשטיין מר מפא״י

 גרום מר מ״הארץ״ הליברלים איש ובין
או חברי ביז ואפילו לשעבר), (רביזיוניסט

בר מפא״י מנהיג בנון עצמה המפלגה תה
 האחר ומנהינה לשעבר) (רביזיוניסט קת
גי שלהם לשעבר), (רביזיוניסט אליאב מר

 לעומתם וכד׳. לבוז לבעיית שונות שות
 העברית העתונות חלקי כל ליכוד מהווה

נו היש
 שההר- התקוה, את להביע לי נא והרשו

 יניעו ולא הלאה נם תימשד הזאת מוניה
 העתונאים ועד מחברי שמישהו לכר הדברים

 שהללו רעהו עם כזה בריב יפתח החרש
 סמכות, בעל שופט של להתערבותו יזדקקו

 מה או לשעבר) (רביזיוניסט מלחי כמר
 איזה של לפירושיו — מזה גרוע שאולי

אחרונות״, ״ידיעות בנון סנסציוני עתו:
 (רביזיוניסט רוזנבלום מר של שבעריכתו

 מר של שבעריכתם ״מעריב״ או לשעבר)
רוזנ מר לשעבר), (רביייוניסט ריסנצ׳יק

(רבי שניצר מר לשעבר), (רביזיוניסט פלד
ל (רביזיוניסט ז״ק ומר לשעבר) זיוניסט
 מוסיפים אינם שפירושיהם מאחר שעבר),
ידם. על ״מפורשים״ אשר לאלה בריאות

רביזיו אתה (שנם העורר אדוני ואותר,
 באריכות בזה מברר הריני לשעבר) ניסט
טובה. ובבריאות ימים

לשעבר, רביזיוניסט חנניה, אברהם
חולון מק״י. חבר

ורכבו צה״ד
 נסיעות יפרוש אוסרות המטכ״ל פקודות

 אלו פקודות בשבתות. צבאי ברכב פרטיות
 לא כיצד וראו צאו הדרגות. כל על חלות

 הבכי הקצינים בפרט הפקודה, את מקיימים
עונ מטילים קצינים אותם צה״ל. של רים
לגבי אולם הפקודה, מפירי על כבדים שים
 נם הונהג גמישה. כנראה הפקודה הם

 התחיל הצבאי לרכב הצמוד הנהג חדש, נוהג
מש את מסיע הוא המשפחה. כנהג לשמש

 הקציז אשת את מלווה הבכיר, קצין פחת
ה ולבית לרופא הילדים את מסיע לשוק,
ה של לרשותם עומד אח ולעיתים ספר,

 זול שיותר הוא הנמוק הקרובה. משפחה
 הקציז צריך היה אחרת כי הנהג, את לשלוח

השרות. את ולעשות מעבודתו להשתחרר
 חוקים ספר באיזה השאלה, נשאלת אבל
 הבכיר הקצין משפחת שלרשות החוק מופיע
 בכירים כשקצינים צמודה? מכונה עומדת

ה משד חשוב לא לחופש־נופש, יוצאים

 שלפי המכונה, את עימם לוקחים הם זמן,
 וראשונה בראש אליהם הוצמדה דעתי עניות
הבילוי. לצורר ולא התפקיד לצורך

תל־אביב חבלני, צ.
הטילים ילדי

 ילדי בעיית על מאמר פירסמתם בזמנו
 בשרי, על שחזיתי לי, גרושים. הורים

 המאמר הסביר זה, במצב ילדי עם ומתייסרת
הרבה.

 שהורים עדיף אם בליבי ספק אמנם
 — ילדם למען יחד ישארו בלתי־מתאימים

 ברור פנים כל על הרופא. של במסקנתו
 למנוע, היה אפשר הסבל מן מעט שלא לי

מת בה והטבישה הדלוחה האווירה לולא
להו וההסבר הייעוץ הנרושין, עניני נהלים

 20כ־ מחירה פסיכולוג עם התייעצות רים.
איז. קטנה קבוצה במסגרת יעוץ ל״י.

 פתרון הרס, ועוצמת טילים של זו, בשעה
היחידה. תקוותנו היא יחסי־האנוש בעיות
 האנושות התקדמה לא זה בשטח אולם
הביניים. מימי הרבה

חיפה גרושה, אם
חדשה ברכה

עורד־הדיז של הענפה פעילותו בעקבות
 כפייה למניעת הלינה (יו״ר בן־מנשה יוסח

 אני בארץ, אזרחיים נשואין להנהגת דתית),
 חדשה ברכה מציע
האז הנשואיז לטקס
מקו את ״הרי רחי:
 כדת — לי דשת

וישראל.״ בן־מנשה
גורלי, שאול

תל־אביב

הידיים על
ח־ מיטוז אומנם

 מרחלת (רחל סיז
לפציע־ גרם )1346

קפלן, עדי של תה
פלס עשה הוא אד
ש־ התורה מן תר

רק רוקדים טוויסט
הרגליים. על

צפת מנולי, שמעון
 עדי של מצחה את גם פליסתר לזאת ונוטף
תמונה). (ראה

ענבלים רונו רונו
 בהוליבוד כאן שעבדה ״עינבל", להקת

 ״הסיפור ישו אודות הסרט על חדשים מספר
עם לישראל בוודאי חזרה ביותר״, הנדול
 השאירו הם כאז גם אבל חוויות. מלאי

 לבית-הטסחר דולאר חמישה של חוב משהו:
ל־ ישראלית צלחת עבור שלי הישראלי

 העולם גליוז עבור סנט 60 ועוד פירות,
 אחד על-ידי שנלקח ),7.5.63 (מתאריד הזה

תשלומו. ונשכח הרקדנים
קליפורניה אנג׳לס, לוס לנגר, דוד

 החורשות כשטח נפתחה ישראל •טל השעשועים עיר
:לף ומציעה המזרח״ ״יריד של התערוכה כגני והדשא

 * באמפיתיאטרון בידור מופעי * לונה־פרק *
 תערוכות * יפני צעצועים ביתן * ״רחף״ רכבל
בובות תיאטרון * ״גן־גורים״ * ואמנות בולים

 ביתן * למטרה קליעה מועדון * בדואי מאהל *
 תצוגות * יום־יום ״גחלת״ פרסי 200 * צה״ל

ועוד. ועוד ועוד * מכירות בזר * מסחריות

לצעי פתשה תהיה נוער״ ״עיר
 חול בימי — וברוח בגיל רים

 אחה״צ 5 משעה ו׳) ליום (פרט
 מצאת — בשבתות בלילה. 11 עד

חצות. ועד השבת

13483 הזה העולם


