
חדש!
הצלליות

חדש!
קליף

להיטים 14
 של בלוז אותך; זוכר (אני
 הפרדות שיירת אהבה; חולי

ועוד>
דת״כושיים שירי 14

 נגן ארן 12״
מתקליטי

 להיטים 13 הצללים מתוך
 1861;הקטנה בי״׳, ;<פרפידיה

ואחרים>
 נגן ארן 12״

מתקליטי

— חדש! —
הזהב שער רביעית

 להיטים 16
 סינוו־ד; <רצועת

ואחרים) דני ;בי-באפ-א-לולה

 נגן ארך 12״
מתקליטי׳י

שן- -חד
אייפילד פרנק

 נגן ארן 12״
מתקליטי

>

 הם הזה העולם שקוראי אמרנו פעם לא
ה במאורע בהיתקלם מיוחדים. כתבים
 ממהרים הם לפירסום, ראוי להם נראה
 הם קרובות לעתים בך. על לנו לדזזח

תצ בליווי שלמות, כתבות לנו שולחים
לומים.

 הזה העולם קוראי בכך. די לא אולם
 המדינה על להגנה מישמר גם משמשים

קיפוח גזענות, קנאות, של גילויים מפני

 הדלת!״ פתח ״נוצרי זונה!" ״בן מלוכלך!״
 הבדל שאין בצדק, הזכיר, קורא אותו

ב האנטישמים סימון לבין זה סיגנון בין
 הדברים את להשוות שתוכל כדי גרמניה.
 1ה־ ביום שצולמה תמונה הנה בעצמך,
 בו היום זה היה בגרמניה. 1933 באפריל

 לשלטון, הגיעו אך שזה הנאצים, הטילו
היהו בתי־העסקים על הראשון החרם את

יהודי רב המציא בו היום זה (אגב, דיים.

ה י צ ק ר ט א  של ה
בישראל החורף ספורט
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הצות עד 4מ־ פתוח
המזרח״ ״יריד מגרש

״פז״ תחנת מול

1933 ברלין,
 שהקריאה ייתכן ועדתית. לאומנית והסתה
 — זד, בשטח חושיהם את חידדה בעתון

 בחוש־צדק מצטיינים שהם מפני להיפך: או
 העולם של הגדולה למשפחה הצטרפו מיוחד,

.הזה.
 את ירושלמי קורא לנו שלח למשל, כך,

 צילם כי מודיע הוא העליונה. התמונה
 האורתודוכסי, חג־המולד ביום בבירה, אותה

 יווני, חנווני של חנותו זוהי ינואר. בחודש
ה הדלת על חגו. ביום חנותו את שסגר
כלב ״נוצרי בגיר. אלמונים רשמו נעולה

 הטלאי את — בגאון ״ישאוהו הסיסמה: את
הצהוב!״)

רש הסגורה החנות של חלון־הראוזה על
 יהודי חזיר ידיך, ״שתרקבנה הנאצים: מו

שכמותך!״
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1965 לקיץ לנוער תכנית
 נופש בילוי ספורט, בלימוד, משולב באנגליה קיץ בי״ס

מוסמך. מדריך בהשגחת ובאירופה באנגליה וסיורים

 וליחידים מאורגנים טיולים (ברקוביץ) מגידו :החלה ההרשמה
50441 ,57484 טל. ,20 אחד-העם תל-אביב

מכתבים
מיץ את דפק מי

שצדקתם. להודות מוכרחים
ב כתבתם האחרונים החודשים במשך
 ביחסי להתרחש שעלול מה על דייקנות

גרמניה־ישראל.
במלואה. נתקיימה השחורה נבואתכם

תל-אביב לחמי, גבריאל

הזה?! העולם ואיפה משרד־החוץ איפה
 העולם עורך — התפקידים יוחלפו אם

 תתמנה ושרת־החוץ לשר־החוץ יתמנה הזה
ברו התוצאה תהיה — השבועון כעורכת

שבועון. נפסיד אך בפוליטיקה, נצליח רה:
ירושלים הל*י, ח.

לא? חבל,

 עם היחסים משבר אחרי עכשיו, עיינתי
ישנים. בגליונות הגרמנים,
 ,0175 הזה (העולם אחד גליון מצאתי

מיודדים: זקנים שני ניראים שערו שעל

 הכותרת: בן־גוריון. ודויד אדנאור קונראד
מי?״ את דפק ״מי

באמת? מי
ה ברנשטיין, רות פ חי

 (העולם השערים אחד על כתבתם פעם
גרמניה.״ את מזיין ״צה״ל כי )1135 הזה

 ״גרמניה אחר: שער לתת צריך עכשיו
צה״ל״. את לזיין הפסיקה

שון־לציון ד., ש. רא

 לעבד- גרמניה של כניעתה על הידיעה
שימחה. לבי את מילאה אל־נאצר

 הקיום תחתיות עד עצמנו את השפלנו
 את כבודנו, את מכרנו והלאומי; האנושי

 מיליונים ששה של צוזאתם את רגשותינו,
 את ואוננו, הובנו כל את גייסנו מאחינו.

 ומשוררינו, סופרינו ושתדלנינו, שליחינו כל
שקרו העגומים המאורעות את להפוך בכדי

1432 הזה העולם2


