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ת גו ס לזו זנונירי
ו־־כ־דר־ב-ר־ז^ו־רן ז־ כדו־ד־נ=21
 דירות קומות 3 בו בבניו השרון, פונדק מול

 מעולה, גמר ממיר, 74-66 חדרים 2 4,2 בנות
 לטלפון הכנה מים, וחימום לבישול מרכזי גז

 ופלסטיק. אלומיניום תריסי חוץ,
ר י ח מ  507־ כולל ל״י 23,850-. מ־ החל ה

א ת נ כ ש ת מ י א ק נ ת ב בי .87־ של ברי

במדינה
)23 מעמוד (המשך
 בטעם־הטוב. פגע לא כי משוכנע בהיותו

 ״והגבלתה אמר, סאטירה,״ זה ״סאטירה
כ להתפרש עשוייה זה מסוג כתיבה של

 הרגזת על־ידי רק הביטוי. בחופש פגיעה
דור יוכל מפסי־השיגרה, והוצאתם קוראינו,

באוניברסיטה.״ תשומת־לב לעורר בן
ביו מפלגתיים. חשבונות חיסול

 מפעילי רבים היו דורבן נגד העצומה חותמי
מהפגיעה שהסתייגו באוניברסיטה, מפא״י

 , 640011161 א064£5 170.
ס 1־1־1111 מ ו י ה נ ע ב

אלגומן ושותפות בע־מ הומס מוז־ו־ו
בערב 932637 טלפיו ,23 העבודה רחוב הרצליה,

״ ד י ו ל ״
מי וזסכיו או ל ת תבינ מבו תכ ליז

 מתכתבים אלפי
אמריקאית שיסה ״פי

 חינם פרוססהט
4185 ד. ת. תל־אכים,

עבניקזק
דדיו  חדשים קורסי־ערב נפתחים

 ומעשי עיוני למוד
 משוכללות כמעבדות
 למוד ספרי הספקת

 עבודה ובלי
 בשעות הרשמה

5-8; 9-12

אלקטרוניקה י טלויזיה
 26 בן־יהח־ה [חרא,
צי ה,3יח ר 1ה

§ טכניקום
 חדשים קורסי־ערב נפתחים

 עבודה־מעשית חדרי
משוכללים

 למוד ספרי הספקת
 שרטוט ופלי

 בשעות הרשמה
5-8; 9-12

שרטוט
ארכיטקטורה • מכונות

1,44 הרצל ה,3וזי ( 1 26 בךיהודה ןח״א.

הלוי עורך
מלח ולזרות להרגיז לעורר,

ה ההפתעה את אולם הערביים. בחבריהם
 תא־הסטודנטים פעילי דודקא סיפקו עיקרית

 לצד התייצבו לא שהם רק לא מק״י. של
ה לימין הזמן כל עמדו אלא הנפגעים,
 בפירפום רע כל רואה לא ״אני מערכת.

 מהפעילים אחד השבוע הסביר הפיליטון,״
 תקדים ליצור ״אסור מק״י, של המרכזיים

המערכת.״ על וצנזורה פה סתימת של
 לאור בייחוד משכנע, נימוק זה היה

 צבן, יאיר דורבן, סגן־עורך כי העובדה
 הוא צבן, אמנון בנק״י, מזכיר של אחיו
 צבן, באוניברסיטה. המרכזיים הפעילים אחד

 עורו־ עם בדורבן ראיון לא־מכבר שפירסם
 השתמש, רק״ח, ממנהיגי נקארה, הנא הדין

 לחיסול בעתון־הסטודנטים המרואיין, לדברי
מפלגתיים. חשבונות

 התל־אבי־ באוניברסיטה לשון־הרע בעלי
 העדיף תא־מק״י כי השבוע הסבירו בית

 כדי המפוקפקת, הסאטירה לימין להתייצב
 במערכת. שרכש עמדת־הכוח על לשמור

 כביכול, הביטוי, חופש על בהנינם כי■
 כל הסרת של תקדים מק״י אנשי יוצרים
 מאמריו על צנזורה גם מדורבן. צנזורה

כמובן. חברם, של

ט פ ש מ
ה טיהור מ ה הוו

 מיקווה, של למלתחה שנזרק רפש, האם
ש והאדים מהרטיבות שנפגע שכן על־ידי

 )1(326 סעיף על עבירה מהווה לביתו, חדרו
 נזק ״גרימת דהיינו הפלילי, החוק לפקודת

 נזק על חל אינו שהחוק או לרכוש״,
מייד? לתקנו שאפשר
 שופטת־השלום בפני שעמדה זו, שאלה

ה מן היתד, לא שצקי, עדנה התל־אביבית,
 הבעייה לעומק נכנם אינו החוק כי קלות.

 של לשיקול־דעתו ההחלטה את משאיר הזו,
השופט.
שהר שופטת־השלום, אופנוע. כמו

 את שזיהם בכך ראובני רחמים את שיעה
 זה במיקרו, כי בפסק־דינד, קבעה המיקוזה,

 והרכוש ממש, השחתת־רכוש היתה ״לא
 לקדמותו מצב והחזרת ותוקן, לתיקון, ניתן

.עבירה מוחזקת לא (אמנם) .  כש־ (אך) .
 להינקות לשם שבאים במקום־טהרה, אמור

 כשהמקום לבוא ירצה מי — ולהיטהר
 עלולות ההכנסות ואף שזוהם? כפי מזוהם
כזה.״ דבר עקב מופחתות להיות

תקדים, על בקביעתה הסתמכה השופטת
 אופנוע פירוק כי בית־המשפט החליט בו

 להרכיב שאפשר למרות נזק׳ מהודה לחלקיו
החלקים. את מחדש

לו.השו גזרה הנאשם. במעשי בהתחשב
ושבו על־תנאי מאסר" חודשי שלושה פטת
י בפועל. י מאסר עיים

עם יחסים קיים הניוו
— גרמניה ספורטאית
ויה 1 שבתם ומסתבר

 בגרמנים. נקמה מחפש צעיר יהודי בר ך
 לבני־עמו עשו אשר על להם לגמול כיצד ^

בש שמצא התשובה ובבוכנוואלד? באושוויץ
 כה היא מרווין פילים הצרפתי הסופר בילו

ה נגדו התקוממה בצרפת שאפילו נועזת,
 בפראנק־ מתיישב ממוין של גיבורו צנזורה.

מת הן הארי. הגזע בנוח את ומפתה פורט׳
 משפילות ומשונות, שונות בצורות לו מסרות

הנוקם. היהודי בפני עצמן את
 הנוקם הבלתי־נימנע: קורה אחד, יום ואז,
ל מושחתת ארית, בחתיכה מתאהב היהודי

ממנו. יותר ערוך אין
 המנצל פורנוגראפי, ספר סתם זהו האם

 הפר־ העלילה מערומי על לחפות השואה את
 מר־ היהודי ־הסופד מבקש שמא או בוסית?

 ההתיידדות זרם נגד קול־מחאה להשמיע ווין
החדש? הגרמני הדור עם

 האירו־ הקטעים בצירוף הספרותי, הוויכוח
 היהודי אחד לכל את הפכו העלילה, של טיים
תרגו יצאו ובקרוב בצרפת, לרב־מכר שלו
 הפן אוטומטי באופן ולגרמנית. לאנגלית מיו
לסרט. נושא גם

★ ★ ★
התיר, סירות

 סנסציה המינית לסנסציה נוספה פתע
 תהיה לא הסרט גיבורת כמה. פי גדולה

פי של ארוסתו גם שהיא יפה, גרמניה סתם
 סרט, בשום עדיין כיכבה לא היא מרווי-ן. לים
 גיזלה כי עולמית. סנסציה כבר היא אבל

 הבלתי־חוקית כבתו עצמה את מציגה הויזר
היטלר. אדולף של

טמו הזאת האבהות לקביעת נקודת־המוצא
 לא שנתגלה הגסטאפו, של עבה בתיק נה

מסו זה בתיק גרמניים. חוקרים על־ידי מזמן
 לבין היטלר בין האינטימיים היחסים על פר

 1936שב־ פליישר, טילי האולימפית האלופה
 במישחקים כידון, בהטלת זהב במדליית זכתה

 ,1937 בדצמבר 15ב־ ברלין. של האולימפיים
 בת לטילי נולדה שבתיק, המיסמכים קובעים

הפירר. היה האמיתי אביה אשר גיזלה, בשם
ל שהועבר סודי מגינזך חלק היה התיק

 רק והוחזר גרמניה, כיבוש אחרי וושינגטון
 המערבית. גרמניה לממשלת שעברה בשנה

 בוז־ להיסטוריה המכון בספריית הונח הוא
 החוקרים אותו גילו אשר עד במינכן, זמננו

התרג גרם המיסמכים פירסום הגרמניים.
מת החלו העתונאים ומיטב בגרמניה, שות

 שם את הנושאת הויזר, גיזלה אחר חקים
 בשם רופא־שיניים אמה, של הראשון בעלה
.1938ב־ נישאה לו הויזר, פריץ

 אך באיטליה, דייגים לכפר ברחה גיזלה
 דר־ בסצינה מחבואה. את גילו העתונאים

 ״כן, בפניהם: הודתה רוויית־דמעות, מאטית,
היטלר״. אדולף של בתו אני

★ ★ ★
היטלר עיני — העיניים

העני־ היא להלן המתפרסם הראיון ת
 בדירת צרפתי, לעתונאי שבוע לפני קד,
 שבפאריס. ג׳רמן בסן ממוין, פילים ארוסה,

כפי — ״גורילות״ שתי שמרו הדירה על

היטלו אדולו האב:
241


