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)5 נזעמוד (המשך
ל לעבור צריך היה — בישראל לות־המין

הגליון. ראש
 ממדרגה סכנה הן הגוברות מחלוח־המין

 מתפלא ואני הלאומית, לבריאות ראשונה
 מיד, לפרסם דאג שלא משרד־הבריאות על

 הרפואי המחקר מסקנות את חוצות, ובראש
ציטטתם. אותו

 וגזלתם — חשובה לאומית חובה מילאתם
 משער ליהנות אפשרות הקוראים, מאתנו,
ומרגיע. קליל אחורי

ירושלים הלחמי, אביגדור

בישראל היטלראי נוער
המרירות, את באמצעותכם להביע אני חפץ

 אשר והזעם הבושה
 אלה, בימים אני חש

הממש מעללי נוכח
 היחסים בפרשת לה
גרמניה. עם

צע מקים המישטר
 מביאים כאשר קות

כו אשר סרט לארץ
 אך נאצי, היה כבו
 כאשר עושה הוא מה

 וילי בארץ מבקר
 של עוזרו שליקר,

 ההיט־ הנוער מנהיג
לראי?

 ישראל! ממשלת
 מדיניות על החליטי

 לפיה, ונהגי מנית
באזרהיך.

פוזנרן יעקוב

פוזנרסון

 הגר־ בשאלה עקבית
מלתעחע חדלי אך

ירושלים סטודנט, !ץ,

וקיסמים קורות על
 של הסטודנטים כי לקרוא הזדעזעתי
 בית־ לשופט הציעו בר־אילן אוניברסיטת

 במישחקי לשפוט כוהן חיים העליון המשפט
).1500 הזה (העולם בשבת כדורגל

של לדעותיו התנגדות בין הבדל יש
הנ״ל, מדסוג מעליבה בדיחה לביו אדם,

השיפוטי במוסד חבר שהוא אדם כלפי
המדינה. של העליון

 לתפקידים הצעות על לצערי שמעתי לא
 ליהודה בר־אילן של הסטודנטים שהציעו
למשל. רפאל, ויצחק שפיגל
 קיסמים נוטלים הסטודנטים, שאתם, לפני

עיניכם! מבין קורה טלו אחרים, שיני מבין
 ירושלים בר־־נון, ראובן

פירסומת של עניין
 מנהלת שהיא לביא, דליה על כשסיפרו

תומס הצעיר הגרמני השחקן עם רומאן

ופריטש דליה

 רק שזה אמרה היא הכחישה. היא פריטש,
).1498 הזה (העולם פירסומת של עניין

 בעתון שהופיעה כפי הפירסומת, והרי
גרמני.

 חיפה מאירוביץ, יוחנן

צודקת לעולם טעות
מדן תשלומים לקחה זו ה ל ג פ מ דווקא
).1499 הזה (העולם

חיפה שובל, אבירם

 תינתן זה במדור קדימה זגות
 המצרפים קוראים של למכתביהם

למכתבים. תצלומיהם את

1501 הזה העולם6


