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מפלגה נגד
הקוראים, מן כמה תומכים בו הרעיון,

 מפלגה להקים צריכים הזה העולם עורכי כי
 הישראלי הבוחר של קולו על שתתחרה

מ השישית, לכנסת
יסו טעות על בוסס
דית.

 יכול לכך דוגמה
 של מכתבו לשמש
 (העולם כ״ץ גדעון

 המניח ),1440 הזה
שניים־ של סיעה כי

 מנדאטים שלושה
 לחולל יכולה היתד,
חשו בבעיות שינוי
 בהצבעה כמו בות,

הצבאי. המימשל על
ה־ כי שוכח כ״ץ
 יכול הקיים מישטר

ה הקיימות מאלה מפלגה, כל ולקנות לשחד
 את רק לקנות נאלץ הוא עתה עד אם יום.

 קיומו המשך על בהצבעה הדתיים, קולות
 כשרשימת אחרים, בתנאים הרי המימשל, של

 יהסס לא הוא קיומו, את תסכן הזה העולם
חרות. או מפ״ם כמו אחרות, מפלגות לקנות

 משהו, תשנה חדשה רשימה כי ההנחה
 מישחק עוד קיים כאילו אשליה על מבוססת

הישראלית. בחברה הגון פוליטי
 בתפקידם ימשיכו השבועון שעורכי מוטב
 — נבחר מוסד באותו יטמעו מאשר הנוכחי,

שפתותיים״. ״בית הכינוי לו שיאה
ירושלים גידון, עמנואל

כאלאכאמה רב
 באלאבאמה״ ״רב הכתבה קריאת אחרי
 לתבוע יש כי חושב אני ),1438 הזה (העולם

מתר יתעורר כי בישראל הדתי הציבור מן
במחנהו. יסודי טיהור ויערוך העמוקה דמתו
 יקיימו לפחות כי הדתיים מן לדרוש יש

 ״וגר בתנ״ך: הכתובה הקדושה המצווה את
ב הייתם גרים כי תלחצנו, ולא תונה לא

מצריים״. ארץ
0. , נצרת ג.

 נמצאת אני והנה הלילה, חלמתי חלום
 ריטה של שימלתה את ורואה כליף, במועדון

ב עולה המפורסמת, החשפנית קאדילאק,
 סוער, במחול פרצה עצמה ריטה להבות.
 והסביר פסיכיאטור עמד הבמה, על ומולה,

הזנות. בעיית את
ב והנה, הזה, העולם את לקנות יצאתי

 מופיעה האחורי השער על כי מצאתי חלומי,
 באלאבאמה. החופש לוחמי מיצעד של תמונה

 הופיע לא וסנסציות מין על חומר שום
ב רק בחלומי, עסק, השבועון כי בגליון,
 המין, ענייני את ורציניות. פוליטיות בעיות

 לצה־ השבועון השאיר והבגידות, הגירושין
צהובונים. להם לקרוא שמוטב רונים,

 עובדה על רק התפלאתי כשהתעוררתי,
למועדון־לילה. ללכת לי הרשו שהורי אחת:

ירושלים דהאן, תקווה
המטבע של השני הצד

 עקרונות, שיבער, פירסם הזה העולם עורך
(ה במדינה העתונות חופש את המבטיחים

ש ),1440 הזה עולם
 כמעט לתרגמם, ניתן
 לצורת שינוי, ללא
 ולא משפטי. חוק
 אחד אלא חוק, סתם

 של מחוקי־היסוד
מתוקנת. מדינה
 מאד התפלאתי אך

אב־ אורי דווקא כי
במאמ נתן לא נרי
 השני הצד את רו
אי־אס־ :המטבע של
ה בין להפריד שר

 כיום השורר מצב
מהו ובין זה בשטח

 לדרוש אי־אפשר ההיפך: או המישטר. של תו
 חופש־העתונות עקרונות של הגשמתם את

 דבוקים בזה זה המישטר. את לשנות מבלי
 הוא מהם אחד של שינוי כל השניים.
מתוקה. אשליה

חיפה בך־שדום, אלי
הזהב איש
 בורגיבה אל־חביב את לרשום מציעה אני
הקיימת. הקרן של הזהב בספר

 את לכסות כדי כסף די לי שאין מכיוזן
 העולם שקוראי מציעה אני בעצמי, ההוצאות

 זו. למטרה יתרמו הזה
הראשונה. הלירה את תורמת אני

תל-אביב מיח־ז, תמר
המלחמה סכנת

 ל־ ישראל בין המלחמה סכנות בניתוח
ה־ מצבה סוד למעשה טמון ארצות־ערב,
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מצלמות לחג מתנות

 תט׳ 72 אוטומטית מצלמה
 אוטומטית מטרטר, ל-י* 170
 לנוער מצלמות ל״י; 180מ־
 סרטונים ספרית ל״י; 40מ־

 פרוז׳קטורים מ״מ; 8 חדשה
 ליממה. ל״י 7.— להשכרה

מצלמה לקונה חינם פילם

ה נ ח ת ץ ה ו ע י  ל
ונשואין מין בשאלות

 וחמישי שני יום בכל פתוחה
 רחוב שטראוס, הבריאות בבית

מס חדר תל־אביב, ,14 בלפור
בערב. 8—6 השעות בין ,7 פר

ובערב אחה״צ לפנה״צ,

למבוגרים קטנות בכתות
 רוסית, גרמנית, צרפתית, עברית, אנגלית,
פורטוגזית איטלקית, ספרדית, ערבית,

ויסודיים תיכוניים בתי־ספר לתלמידי מיוחדים קורסים
היסח תל־אביב

69265 סל. ,27 החלוץ 56347 ס< ,2 נחלת־בנימין

 לנהוג רשאי הנף
 מרח במבוניות

רשיון ללא
התערוכה בשטח
 בשעות יום כל הפתוח

חצות עד 5ומ־ 9—13

״קארטינג״
 כל את שכבש הספורט
אירופה.

1441 הזה העולם


