
 ארץ־ישראל, בעיית של צודק לפתרון ריס
ב רבה התנגדות על להתגבר עליכם וכי

הפלי בבעיית רואה כשלעצמי אני ישראל.
הסיכסוך. גרעין את טים

 ואני כך, על יותר לשמוע מבקש אני
 לכל הסתייגות וללא אישית להתמסר מוכן

התיכון. במזרח השלום למען פעילות
 במפלגה רשום חבר היה אבי .26 בן אני

ב .1917 שנת מאז הסוציאל־דמוקראטית
כעתונאי. פעולתו את הפסיק 1933 שנת

באדן־באדן, פרוינד, וולפגאנג
גרמניה

ז בפרדם קרה מה
(העו בפרדם״ ״תקיפה הכתבה את קראתי

 הבנתי לא הקריאה סוף ועד ),1438 הזה לם
 אונס היה אכן אם
לא. או

 בהרחבה כתבתם
 שהתרחש מה כל על

 והתעלמתם מסביב,
עצמו. המעשה מן
 כמו הבטויים מן

עלי התנפל ״כאשר
זד,״, ״אחרי או נו״,
 קרה מה מבינים לא
 מעניין בדיוק. שם
החיי עשתה מה גם
 שחברתה בזמן לת

ף ך או נאנסה ה הותק ו/
פה.

 פתח־תקווה הדר, איתן
 האישי סיפורן את פירסס הזה העולם

 טל כמובן, התעכבו, שלא החיילות, של
ב חשוד עצרה המשטרה המעשה. פרטי
 מן בתזה לא השניה אתת. חיילת של אונס

 המומה, שהיתה מפני עדותה, לפי המקום,
חבו־ונה. את ירצח שהאיש שחששה ומפני

 אחד לברנש נתנו מטומטמות חיילות שתי
אותן. לאנוס

ה צריכה היתד, אחת, אנס הוא כאשר
 כמו לעמוד ילא אבן עליו לזרוק שניה
כש אחר־כן־ מתלוננות עוד והנשים גולם.

החלש! המין להן קוראים
׳אביב תל א., ק.

הרכש ירח
 במצלמה מצוייד בנתניה, בנופש שהיתי

טלה־אובייקטיב. עם
 בירח- זוג אחר עקבתי טיולי כדי תוך
בתמונה. אותם והנצחתי הדבש,

יודע? מי מביר? מי
 למצוא השבועון, בעזרת תוכלו, אולי

ש הצילום, את להם ולהעביר הזוג, את
כמזכרת? להם ישמש

ושפים פיש, •שמעדן
 להתקשר מתבקש בתמונה המצולם הזוג

בתמונה. יזכה המערכת, עם

בלב לו קראו
 ב־ טיח לעבודות עצמאי כקבלן עבדתי

העבו את לעזוב שנדרשתי עד פרדס־חנה,
ה משרות אישור לי היה שלא מפני דה,

 אותי כינה מועצת־הפועלים מזכיר תעסוקה.
 לחזור לי ואמר כלב לי קרא בכינויי־גנאי,

לכפר.
 פועלי מועצת פקיד במקום הופיע למחרת

 כל שיכו בריונים להביא ואיים פרדס־חנה,
בסביבה. לעבוד שיעז ערבי
 זו, להתנהגות מוצדקת סיבה שום אין

אזרח מסויימים אנשים שלגבי לעובדה פרט

כלל. לאדם נחשב אינו ערבי
קרע כפר זחלאקה, מופה אחמד

צהוב טלאי
הסיס בדבר הכתבה על לכם נתונה תודתי

 חנותו דלת על שנכתבו נאצי בסיגנון מות
הזה (העולם בירושלים אורתודוכסי יווני של

1432.(
חוי אותו הצהוב, הטלאי את בה הזכרתם

ה במישטר בגדם דש על לשאת יהודים בו
 את אז טבע יהודי רב כי וכתבתם נאצי׳

ה הטלאי את בגאון, ״ישאוהו הסיסמה:
 הזו, הסיסמה את חיבר רב לא ובכן, צהוב.״

 כחבר היום המכהן ולטש, רוברט מר אלא
הארץ. מערכת

תל-אביב שרן, אברהם
 הוטבעה שהסיסמה בכך צודק שרן הקורא

 ההיסטורי. בעיתוי טועה אן ולטש, על־ידי
 על החרם לרגל ,1933 בשנת חוברה הסיסמה
 שחויבו לפני רבות שנים היהודיות, החנויות

הת ולטש צהוב. טלאי לשאת גרמניה יהודי
בלבד. דמיוני צהוב לטלאי כוון

חוות־דעת
 מילכה של התמונות את שביים הצלם

 כלום יודע אינו )1435 הזה (העולם סדאי
החיים. מן

 סיגריית המעשן
 למצב ומגיע חשיש

 פשוט ״חלומות״, של
 מחזיק ולא חולם,

בתנו הסיגריה את
מוחז שהיא כפי חה
בתמונה. קת

— לחמיה באשר
סי לעשן לי נזדמן
 כסה כאלו גריות

 והתוצאה פעמיב,
 שיעול התקפת היתד,

בפה. ויובש
ההזדמ מן אחת

 בחברת היתד, נויות
 בניו־יורק, פה המפטון, ליונאל של הלהקה
וילאג׳. בגרינץ׳

 אך, רחבים, בחוגים כאן נפוץ העישון
 אינני מזה נהנים איך עולם, של ריבונו
מבין.

ניו־יורק, מקסים, ניד
ארצות־הברית

מרותי מכתב
 רותי, על רוגזת שאני רב זמן כבר
 הפעם למתי״. ״מכתבים המדור עורכת
 של לשיא וחוסר־מוסריותה חוצפתה הגיעה
ממש.

 לה כדאי כי לבחורה, ענתה היא פעם
 את המעורר בחור עם ולהתנשק להמשיך
למסי אותה לוקח שהוא מפני רק סלידתה,

ל תוכל שם בות,
אח בחורים הכיר
 הזה (העולם רים

1436.(
 !האחרון בגליון

 )1438 הזה (העולם
 לאשה מייעצת היא

 תחזור שלא נשואה
וליל לביתה לבעלה,

מ ברחה, מהם דיה,
 הכה שבעלה פני

אותה.
 רו־ אותך, שם מי

 ילפי־ לשופטת תי,
 אישות בענייני סקת

 את ואם עדינים? כה
 עקרונות על תתבססי לפחות זאת, עושה

 וטוהר״ חיי־המשפחה קדושת של מוסריים
 חיפה ברגר, רותיהמידות.

, צודקת לעולם טעות
ת ב ש  של בשובו רק תחליט מפא״י ל

 בהארץ). (כותרת אשכול
(מעריב). טון 2 עד 2 של בעומס כבלים

תל־אביב הירש, י.
ב (מודעה אמריקאיות שמלות חיסול
מעריב).

 ירושלים לוטן, יעקב
 ידידות יחסי קיים עמיר רחבעם מר

י אנשים עם הדוקים נ פ הערכי הישוב מ
(הארץ).

תל-אביב ציוני, שולמית
 הראשונים בנישואין נולדה דבי לשלמה

.3 בת ילדה
תל-אביב פלשקס, מיקי

ת גרושתו את תקף אל־על קברניט כ  ב
הזה). (העולם אקדח של

 חדרה הררי, רינה
• י

 תינתן זה כמדור קדימה זבות
 המצרפים קוראים של למכתכיהם

למבתבים. תצלומיהם את

ברגר

מקסים

רס1ק
לעתונאי

ט ר ספו
לעתוגאות) הסנו בית (ליד
 עתונאי להכשרת מיוחד לקורס ההרשמה החלה
.27.4.65-1 בלימודיו שיחל ספורט

 ומעשית עיונית הכשרה להקנות שמטרתו הקורס
 ארבע יכלול השונים וענפיה הספורט בעתונאות

מגובשות: לימוד חטיבות

בכתב עתונאית הבעה א.

ספורט ארועי של עתונאי סיקור ב.
 הספורט ענפי של השיפוט חוקות ג.

השונים
ובעולם בישראל הספורט ד.

 עד אחה״צ 4 השעות בין יום כל והרשמה פרטים
 רח׳ ברית״ ״בני בית הספר בית במשרד בערב 7

222830 טל. קפלן

1

ה י ר ג ל ו ב  
לך קוראת

 אביב לטיולי ההרשמה החלה
 ליחידים טיולים .1965 וקיץ

 וסיורים ביקורים ולקבוצות,
 ובילוי בורוביץ בהרי בסופיה,

 — הזהב חולות על מרענן
 השחור. הים של הרביירה
המי במעינות וריפוי התרגעות

המפורסמים. נרליים

והרשמה: פרטים

״ ס ר ב י נ ו א ״
ת חברה הובלה לתיירו  בע־־מ ו

. בלקנטוריסט של הכללית הנציגה * ב ,
 17 רמב״ם רחוב תל-אביב:
 11 העם אחד רחוב תל-אביב:

^ * * ^2 : ה פ י 88 העצמאות דרך ח

דורש. לכל תשלחנה הסברה חוברות
1439 הזה העולם


