
הזה״ ״העולם בריבות

 לכריכה, חוברותיהם את מסרו אשר הקוראים
 את לקבל מתבקשים הואר, דרך במשלוח שלא

 רחוב תל־אביב, הזה, העולם במשרדי הכרכים
 ושתיים עשר השעות בין יום כל ,8 גליקסון

 בין גם ושני ראשון ביום הצהריים, לפני
בערב. שמונה עד שש השעות

סדירים לימודים לפנה״צ:
שעורים הכנת אחח״צ:

המורים בעזרת

לכתות מקומות מספר נותרו

ושפינית עטניעית
 ביה״ם במשרדי ההרשמה
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 מישל, תל־אביב: של הוזתיקים ציפורי־הלילה
 כיום בתל־אביב. אמבסדור בעל שהיה מי

 המפוארים ממועדוני־הלילה אחד בעל הוא
 הצרפתי השם את הנושא בברלין, ביותר

(״אצלנו״). נו שה
 סיפונה על לארץ בא מפולין, יהודי מישל,

 יתכן כפר־ויתקין. בחוף ירד אלטלינה, של
 איש־האצ״ל של זו ראשונה התרשמות כי

 הארץ. עם יחסיו את קצת קילקלה הוזתיק
 לראות שמת הוא בארץ, משפחה לו יש אך

עמו געגועים נתקף הוא ובחברתם ישראלים,
לארץ. קים

התוכ שכל הוא נו שה במועדון המייוחד
 לגברים — לטראנס־וסטיזם מוקדשת נית

ה גברים: כולם נשים. בדמות המופיעים
 המרימה המינית הרקדנית הסקסית, זמרת

 החתיכות שאר וכל ומעכזת, חצאיתה את
גבר. כל לפתות היכולות המשגעות,
 מושך ביותר, הגבוה הסוג מן הוא המקום

 האדיר פסנתר־הכנף העיר. גדולי את אליו
 אגרטל עומד עליו ויחיד־במינו, עתיק הוא

 תלויה הקיר על וילהלם, לקיסר שייך שהיה
לירות. אלף 250 השודד, תמונה
אנטי של בתופעות אי־פעם חש האם

לא!״ לגמרי לא! ״לא! שמיות?
 אחר בית־מרזח בעל הוא במינו מיוחד

 עתה זה אך ירד כאילו הנראה צעיר —
 שלמעשה למרות שועלי־שמשון, של מג׳יפ

מבריקה. אלפא־תמיאו ממכונית עתה זה ירד
 הוא ״עלי״, כאן הנקרא ממרוד, אברהם

 מפני בברחו לגרמניה שבא אדם פאראדוכס:
ממ משפחת כי אומר. הוא כך הגזענות.

ב גרה המזרח, עדות בת המסועפת, רור
 יוצאי- תושביו שאר שכל ג׳, בצרון מושב

ניס המושב, ועד עם הסתכסכה היא רוסיה.
ה על־ידי נרדפה אך עצמאית, להיות חה

צוזאר. עד וועד
 בא הוא לאברהם. הדבר נמאס אחד יום

 כסף קיבל אשתו, של מוצאה ארץ לגרמניה,
 בית־מרזח שבועיים תוך קנה ממשפחתה,

ה על באבא. עלי השם את נתן לו בברלין,
 שמגיני־ ,מעורטלות נערות מצויירות קיר
 זה במקום וטבוריהן. דדיהן על מגינים דויד

 בריאות־גוף גרמניות נערות־באר מגישות
המש את הגרמני. לנוער גרועים משקאות

 הפרטיים, לאורחיו עלי שומר הטובים קאות
 להם מנגן הוא גם לישראלים. ובייחוד

נגילה. הבה
 לא מעולם שלא. כמובן לא! אנטי־שמיות?

בכך. הרגיש
★ ★ ★

ך פילגשים? ידידים ?א א
ר ש פ  עד כמעט זד״ בסיור להמשיך ס

ן אי *  נכשלו. רבים הצליחו, אחדים סוף. \
 קל לא אחר, מקום בכל כמו בגרמניה, כי

ל משנה יותר קשה הופך והדבר להתעשר,
שנה.
 מצליחים הם אם לדעת שקשה כאלה יש

 באר בעל זלומון, זלי למשל כמו לא. או
 אך ביותר. מצליח שאינו ראנדבו, בשם קטן

משו חיים חי למרצדם, מינואר עבר זלומון
 על חביב רחבה, ביד כסף מבזבז געים,

היש אלפרן משפחת או הגרמניות. הנשים
 שלוש (״בית דר״־מדל־האום בעלת ראלית,

לבו סוכן לשעבר הזקן, אלפרן הנערות״).
ב פיצויים קיבל ובתל־אביב, בחיפה שם

 בברלין, מפואר בבית גר מאד, גדול סכום
ביטוח. ובחברות העיר בממשלת עובד

 שמעון כמו בולטות דמויות מכמה חוץ
והבא המועדונים בעלי לכל כמעט יש עדן,
 משותפות. תכונות כמה הישראליים רים

 לא שלעולם הראשון ברגע טוענים כולם
 אחרי מגלים, אך — באנטי־שמיות הרגישו
ותי באנטי־שמים פעם לא שנתקלו שיחה,

 מהם איש גרמניה. את שונאים כולם קים.
 נותן אינו לגרמני, עצמו את חושב אינו

 מהם לרבים אך גרמנים. עם להתרועע לילדיו
 להתעשר טוב ורצון גרמניות, פילגשים יש
 כל בליבם. להם בוים שהם הגרמנים, מן

 בבוא לישראל, שיחזרו מבטיחים הישראלים
היום.

ב הישראלים מבטיחים כך ברלין, אולם
 הישראלים טיב מבחינת גן־עדן היא ברלין,

 בפראנקפורט, שלה• חיי־הלילה על החולשים
התח העולם על גם היהודים חולשים למשל,

מלכי״הזנות. הם בהאמבורג ואילו תון.
 וילי נאנח זה,״ נגד משהו לעשות ״צריכים
 החדישה המסעדה בעל הישראלי, הארטמייר

 דראנ-ססור. הקרוייה בקור־פירסן־דאם, ביותר
להש אדם לכל ממשלת־ישראל נותנת ״מדוע

 היתד, בקלן שלנו השגרירות בגרמניה? תקע
 יבואו לא מפוקפקים שאנשים לדאוג צריכה

 ויוצרים המדינה שם את מבזים הם כי הנה,
אנסי־שמיות!״ של חדש גל

 תקום אם .״והפעם, אחר: ישראלי הוסיף
 כל־כך תהיה לא היא אנטי־שמית, תנועה

בלתי־צודקת...״
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