
בבתיהם. פחי־אשפה קיימים
ל אשפתם את מטאטאים בעלי־חנויות

רחוב.
ל שידאג אחד, ממשלתי משרד אף ואין

 חוק חקיקת על־ידי זו, להפקרות קץ שים
ה משרד לא אפילו המלכלכים, את שירסן

 אח לתקן מעוניין להיות שצריך — תיירות
ישראל! של לנקיונה שיש הרע המוניטין

חולון גזע, אריה

בצמרת! ניאופים
אב אורי של מאמרו את שקראתי אחרי

 היה איך עצמי: את שאלתי הצלבנים, על ,נר
ב יוצא היה הוא אילו הזה העולם נראה

ההיא? תקופה
 שמצאתי. עד וחיפשתי חיפשתי

מו הייתה האחורי, השער שעל בטוח אני
זו: תמונה פיעה

הממלכה״. בצמרת ״ניאופים הכותרת: בליוזי
קר״ת־חיים זיו, ירון

והומוסכסוארים לסביות
 הלסביות המאמר על לכם הכבוד כל

).1627 הזה (העולם המזזתרת מן יוצאת
ב הזאת התופעה על כותבים סוף־סוף

אובייקטיביות.
 ישנים. מאוד במושגים חיים עוד בארץ
פסול. זה — לסבית שלהיות חושבים

 צורך מרגישה בוגרת אשד, אם רע מה
 בת־מינה? עם יחסים לקיים
 אחד. לאף להפריע צריך לא זה

 י שהוא גבר יש שאם גם, חושבת ואני
 אותו להעניש צריך לא אז — הומוסבסואלי

בארץ. החוק שקובע כמו — זה בגלל
 ראשון־לציון ג., ל♦

 חוק אין ג., ר. לקוראה שידוע כפי •
קייס. שהוא למרות בארץ. מופעל זה

לגנות:
ה התופעה את תוקף, בכל לגנות, צריך

לסביות! ששמה זאת
 הנשים כל אם הגברים, לנו יקרה, מה

לסביות? תהיינה
חיפה מייבר, ראובן

מיץ פושע, מי
 אנשים, של חיי־המין על לכתוב זכותכם

הסקנדינ ציידי — המעניינת ברשימה כמו
).1626 הזה (העולם ביות
״פושעים״ בשם לכנותם הוגן זה אין אך

בוגרת. בחורה עם להתעלם שניסו על
 על עברו ולא אותה, הכריחו לא הם
החוק.
 לכם שיקראו רוצים הייתם לא אתם גם

 שאתם צילומי־ד,עירום בגלל — ״פושעים״
. מפרסמים.

 מטולה צידקיהו, חסידה
אחר: כן־גל

 שכל דבעי מאן לכל בזד, להודיע ברצוני
 נדרס אשר )23( ז״ל בן־גל יוסף בין קשר

בכ מכבש על־ידי
 (ידיעות עפולה ביש

 )5.11.68 אחרונות
 יוסף המשורר לבין

 תמונה) (ראה בן־גל
בהחלט. מיקרי

 החי בן־גל יוסף
 בצורה בריא )41(

 ב־ ופועל חולנית
כרגיל. דיזנגוף,

בן־גל, יוסף
תל־אביב

 לעולם טעות
צודקת

 בו מוסיקלי, בסרט משתתף דה־פינה לואי
 מ־ הבלו־בלס להקת בנות גם משתתפות

 היופי. מימד את לעסק ת ו ק י נ מ ה ד,לידו,
).8.11.68 אחרונות (ידיעות

אשדוד פז, משה
 תינתן זה במדור קדימה זבות

 המצרפים קוראים של למכתביהם
למבתבים• תצלומיהם את

!והוא ...היא

ם! אחזר 1י3ס חינ
יהגה. הוא גבו 111 בדי לחברך ן בזו י ד יא נרזנ1בדד

ם כד עד ' פני ד /^7/ / ם ינתר ז עי נ

; ן ך1ך י ולדוגמניות י ^י■ י י לשחקנים \
ת וצורך אין היו  רקדן ל

גי? לרקוד כדי מקצועי
 לוי, שמעון הרקדן־וד־,כוריאוגרף

ובלונ בניו־יורק אולפני־מחול בוגר
ספורים חודשים תוך לך יקנה דון,

כושר־תנועה־ומיקצב.
 וקורסי־ערב קורסי־גוקר

קורס) בכל בשבוע שיעורים 2(
: ם י ס ר —08.00( 26 17 13 טל. פ

בסרב). 20.00—17.00 ח״צ;19ל 10.00

י ו נ מ — ה
קיבלת

חשבונך,
 פרע נא

בהקדם. אותו
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הגברים גבי על
 צועדת שהכלה מקובל, מרקיז באיי

 מאה חי: מרבד גבי על חופתה אל
 זד, שוכבים החתונה מאורחי גברים

 גביהם. על צועדת והכלה זה לצד
 גבי על לדרוך נועדו לא רגלייך
 חשובה הדורה צורתן אך גברים,

 גרבי לקנות מקפידה את לבן מאד.
 היחידים הגרביים בלבד, ״מרסי״

 גבוהה אירופית איכות המשלבים
 את תמצאי השנה גם נוח. ומחיר

 שישיית : עלייך שהתחבבה האריזה
 בגוון אחד, הדור בארנקון ״מרסי״
 או וברשת ״רומא״ החדיש האופנה

טעמך. לפי קריסטל,

י בזאמ״מת נענים נ ו נ ב

1628 הזח העזלם


