
 בכדי מעניינים, תיקים עוד לפרסם מציע אני
הקוראים. של כושר־השפיטה את לבדוק

גבעתיים גרינשפן, ירמיהו

ראו אינה באוטובוס מגונה מעשה הכתבה
רציני. להיות המתיימר בשבועון להופיע יה

 הקורא, הונאת משום כזו בכתבה יש
 ספרות והמקבל רציניים, למאמרים המצפה

לכספו. כתמורה זולה
נתניה סילמן, רהי

ידידים עצת
לת שיש הסבור אלדר, יעקב על תמהני

 על רוזנבלט צבי של ידידיו את לדין בוע
מאש שמו לטיהור תביעה להגיש לו שיעצו

הזה (העולם ארלוזורוב חיים רצח מת
1427.(

 סיפרו אילו אלדר נוהג היה כך האם
ברצח? נאשם הוא כי ידידיו לו

ניו־יורק, כסטריצקי, לאה
ארצות־הברית

האדם ידיד
 שונאי כמו — חתולים ששונאי מסתבר

 (העולם בעולמנו חסרים אינם — בני־אדם
).1427 הזה

הם הטועות. נישמותיהם על לי צר

וידידה גולדגרט חווה
 להפיק יכלו אותו רב, אושר מחמיצים

חתולים. עם מידידות בשפע
ה באמצעות בכך להיווכח יכולים אתם
 ומאושרים מאוהבים נראים אנו בו צילום׳

אידקץ. עד
 תל-אביב גולדגרט, חוה

המועל המוהל
איידוקובסקי לאליק נעשה נוראי עוול

).1427 הזה (העולם
 כנוצרי אליק נירשם נימול, שהוא למרות

 חלק לקחת הונאה: זוהי בתעודת־הזהות.
 המגיע את לו לתת ולא אדם, של מגופו

בתמורה.
וה המוהלים את לתבוע לו מייעץ אני
בעזרו. אלוהים ויהי לדין, רבנים

קופנהאנן סגל, דויד
נמכרו החיילים

מענ שיטה מצא ברמת־גן רמת־גן קולנוע
בארץ, המקובל הנוהג את לעקוף כיצד יינת

ת כו רי כ

דוה העול□
 למסור המכקשים קוראים

 השנים גליונות את לכריכה
 שנה כל (וכן 1964ו* 1963

 זאת לעשות יכולים אחרת),
 משתי כאחת שבוע, תוף

:הדרכים
המע למשרד להביאם •

 תל־ 8 גליקסון רחוב רכת,
 ו-ג' ב׳ א/ כימי אביב,

 12ו־ 10 השעות בין בשבוע
 ד׳ בימים או לפני־הצהריים,

 4 השעות בין כשבוע דה׳
אחרי־הצהריים. 6ו־

 לת״ד בדואר לשלחם •
תל־אביב. ,136

 6 - הכריכה מחיר את
 לשלם יש - שנה לכל ל״י

מראש.
 להשלים מוכנה המערכת

 90 במחיר חסרים, גליונות
לגליון. אגורה

 לחיילי מוזל במחיר כרטיסים מוכרים לפיו
צה״ל.
 כתוב: שבה כרזה תלוייה הקופה ליד

 ומנסיון מנסיוני, נמכרו.״ כרטיסי־החייל ״כל
 שם תלוייה זו שכרזה למדתי מחברי, רבים

 נמכרו מאז רב זמן עבר וכבר דרך־קבע,
בכלל. אם הקולנוע, בקופת חייל כרטיסי

בני-ברק גרוסמן, יעקב
היהודיה את ברא ואלוהים

להפ מכם מבקש אני חברי, ובשם בשמי
ו ערביים צעירים על הפירסום את סיק

יהודיות. צעירות
 דברים מרגיש אני
 לא לעולם שאתם

 עובד אני תרגישו.
ו בעיר גר בעיר,
יו אני בעיר. אוכל

 מתכוז־ למה טוב דע
שמצבי האנשים נים
 ושואלים: עלי עים
מהחברה?״ גם ״זה

הנקש ולצעירים
 עזבו לצעירות: רים
 לכם למה זה! את

 יכול לא הדג בעיות?
וה ציפור, להיות
 אותם ברא כך דג. להיות יכול לא ציפור

אלוהים.
אל־פאחם אום מרג׳נה, שיקת

מיני קיצוב
 הקורא של המתקדמת בדרישתו תומך אני

בי בדבר )1430 הזה (העולם נמרי שמעון
 אינני אך המסחרית, האהבה על האיסור טול

בארץ־הקודש. יתגשם זה שחלום מאמין
בינתיים הבא. בעולם לכך ניזכר, אולי
הזה. העולם לנשות לרעוב נמשיך

יפו ששבש, גבריאל
חופ הזנות תהיה למין! סובסידיה תינתן

וחוקית! שית
 כה שינוי לבצע אפשרות עדיין אין אם

וחו לחופשית הזנות את ולהפוך מהפכני
 אזרח, כל קיצוב: שינהיגו לפחות אז קית,
 שיאפשרו תלושים יקבל מסויים, גיל מעל

 היגייני ממשלתי, במוסד הנאה להפיק לו
רפואית. להשגחה ונתון

חיפה ק., עובדיה
אחרות נערות
 נערות־ של בעולמן מספיק מעורה אינני
 דפנה אותה היא מי לדעת כדי שלנו הזוהר

 לא או שרבה נוי,
ו אמה, עם רבה

בנאו היום העוסקת
 כסף לאסוף כדי מים

 (העולם ישראל למען
).1429 הזה

העוב רק מוזרה
ר כמו שהיא, דה

 רואה אחרים, בים
כ של עיסוק בזה
מו אף אמה בוד.
להתג לנכון צאת
בכך. אות

ל־ פעם נגררתי
 מסוג אסיפת־שנור

 כמה וגליציה. ליטה יוצאי לקהל שנערכה זה
שפ בחליפות, וחנוטים מדושני־עונג עסקנים

ה הרעב על דמעות־תנין הקהל בפני כי
 העלו בפרפראות בישראל. כביכול, שורר׳
 לקשר היה קשה ישראלית. נערת־זוהר לבמה

ב ששרר הרעב עם החיצוני מראה את
ישראל.

לי שיש על ונכלם בוש משום יצאתי
אולם. אותו נאספי עם איזשהו קשר

 ובנות נוי דפנה את חובה לכף דן אינני
 התקופה יצירות הן הכל לאחר סוגה.

 עלובה שארץ להאמין רק קשה חיים. אנו בה
אחר: מסוג נערות פעם יצרה שלנו זו

 אצ״ל פלמ״ח, — הלוחמות המחתרות חברות
 היתד, חלומותיהן שפסגת נערות ולח״י.
ישוב־ספר. להקים

חיפה יורדן, דנים
 היה ביותר מוכשר יחסי־ציבור איש רק

 נוי. דפנה של מכתבה את לנסח מסוגל
 נוטפים ממש והטוהר שהתמימות מכתב זה

ממנו!
 תל-אביב בדיבר, רגינה

צודקת לעולם טעות
ה ילדים לשבעה אם ז ח ת  ש״ב כסוכנת ה

אחרונות) בידיעות (כותרת
תל־אביב כהן, רפי

 מגיל צעירים ופסלים ציירים של תערוכה
במעריב). (מודעה 1931 אחרי שנולדו ,20

 חיפה בלקינד, גיל
י •

 תינתן זה כמדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתכיהם

למכתבים. תצלומיהם את

יורדן

מרג׳נה

בית
הספר

דעתונאות
׳3 נערוזוו־

ע הננו  של א׳ למחזור הוזדשמו; כי להודי
ת הספר בית או תונ ע 5<>.5( ל ה. ו|2 מ תיי ס נ

ה ל ח ה ה מ ש הר ר ה חזו מ  ב׳ ל
ח ת פ 4ו965ב־ שיי שד 4.  זיימ

שה ם. ש שי ד ח
בלבד תיכונית השכלה בעלי מתקבלים

 הלימודים ותכנית הרשמה מלאים, פרטים
 יום יום ,5 מם׳ חדר קפלן רח׳ ברית, בני בבית

.222830 טלפון אחה״צ, 14.00-16.00 השעות בין
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ל־ שעתיים) יום (כל בלבד אחד שבוע של קורם

אנגליח *עברית קצרנות
ה ח ל צ ה ת ה ח ט ב :מיד הירשמו — מקום הבטחת לשם 1 מו

א ״ ה ).236209 (טל. 5 גורדון רח׳ :ת פ ״במעלה״. בי״ם ערב) קורם (רק * חי

ם י ש ר ג מ
וד יה באשד יסר וק
ת ו נ מ ד ז ה ם ב י מ ו ל ש ת ב ו

ם פתוח באזורי מגרשים כ״כ מי ד תק מ

ל א י מ ר ה - כ י מ ר ובו׳ - כ
הדונם ל״י 400—מ החל

ר רקדקעוח סוכנות ו צ ״
ב ו ח ר ר ק ס נ י ר 2 פ ד 1 ח 1 0  

.59069 ,58656 טלפון מוגרבי ע״י ת״א

14315 הזה העולם


