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יחי 1?
הקטן הדבר?

 את ,זיםלד כדי זו׳ פינה לנצל הרשוני
שבמ עיתונכם של והמגיה הסדר קנוניית

 המפתח משפט קום
ל לחזור רוצה ״אני

 בסיפורי מציאות׳׳
 (העולם שחור חשיש

 השאירו )1688 הזה
לחזור רוצה ״איני

מרגולין
וגו׳. למציאות״

ל ברצוני כן כמו
 קשר כל כי הצהיר

הפסיב־ הפרצוף בין
 במרכז המופיע דלי

פר לבין הסיפור
התצ שיוכיח כפי בהחלט מיקרי הוא צופי
המצורף. לום

אילת מרגורין, מיכאל

פסיכדלי

 הסם מנת עונש: קיבלו והסדר המגיה •
הופסקה. שלהם היומית

 רכוש הפקעת ■
העתיקה בעיר

 של מכתבו את רבה בתשומת־לב קראתי
 המדינה, מבקר משרד דובר קלכהיים מר

 להפקעת המתייחס ),1687( הזה להעולס
 'העתיקה שבעיר היהודי ברובע רכושי

בירושלים.

 אינפורמציה שמסר גוף שאותו ומסרתי
במזיד. דעת גונב אלא אינו מוטעת

 היות לשאול, אלא עתה לי נותר לא
 מוכן האם לערכאות׳ הגיע לא והעניין
 והאם בענייני לטפל המדינה מבקר משרד

 על הזה העולם קוראי בפני יתנצל הוא
הרבים? הטעיית

ירושלים אדידע, מריעוז

עסק ■
שליחות? או
 אורי שנתן הראיון לתשומת־ליבי הובא

 במערב הגרמני הסטודנטים לעיתון אבנרי
).1688 הזה (העולם ברלין

עושה אני כי אבנרי טען זה במאמר
הנאצים. מרדיפות עסק

 לתשומת־ להביא רוצה אני אבנרי, מר
 וארביטקט, מדופלם מהנדס אני כי ליבו
 יכולתי, עסקים, לעשות רוצה הייתי ואם
 לפנות השנייה, מלחמת־העולם לאחר מיד

עיסקית, קאריירה ולעשות אלה לשטחים
 עשיתי, לא זאת מחברי. רבים שעשו כשם
חופשי, מסתובבים עמנו רוצחי עוד וכל

קרו ולעיתים אחריהם בחיפושים עסקתי
בחלקו שלי, בכספי גם השתמשתי בות

שקיבלתי. האישיים השילומים מכספי הגדול
 לא האם עסק. עושה שאני טוען אבנרי

 בודק היה הוא קודם אם יותר הוגן היה
עובדה? קובע ואחר־כך
 20 משך שלי המרדפים שקורות נכון

 עולמי לרב־מכר שהפך לספר הפכו שנה
 של שככותבו ברור שפות. 20ל־ ותורגם
כסף. הרווחתי רב־מכר

באנ תמיד נתקלנו היהודי העם בדברי
אבנרי, מר כמו לעמם, שהתנכרו שים
נש אלה שאנשים הוכיחה ההיסטוריה, אבל
כחו.

אוסטריה וינה, ויזנטד, שמעון

 כי למסור הנני בי, הוא והכתוב היות
 פעם אף הגיע לא לי, המגיע הפיצוי דבר

 אלא עוד ולא הדובר שכתב כפי לערכאות
המדינה מבקר למשרד כתבתי 30.7.69שב־

 ״לחקר ויזנטל הקורא של המכון •
 פרטי, מוסד למעשה, הוא, הנאצים״ פשעי

גוש נושאים ועסקיו פירסומו פעולתו, וכל
בהחלט. אישית פנקה

כותרת! תן

בירגטויגז בדאון בורגי פני את טוובדת תאיר גורדה

 חמוצלחות הכותרות 3 לשולחי זו. לתמונה מתאימה כותרת שלח
 גלויות גפי על לשלוח יש הכותרות את ספריס. פרסי יחולקו כיותר
ת/ ״תן הגלוייה: על ולציין תל־אכיב, ,136 ד. לת. כלבד ר ת  כו

.20.1.70 הוא הכותרות למשלוח האחרון המועד

ת רו ת כו כו ה שז
 מימין, לתמונה שנשלחו הכותרות מתוך

 נבחרו ,1688 הזה העולם בגליון שפורסמה
הבאות: הכותרות

 בגילך אני כלכה, כת ״בלכה •
הסתובבתי!״ ולא בכית ישבתי

ירושלים. ,2 יפונה בן אפשטיין, יעקב
לכ יוצאיס כשאנחנו ״תמיד •

כרחוב:״, כלב אפילו אין לות,
רמת־יוסף. א׳, 3 סטורמה בן־ישי, שלמה
 אתה לך: אראה בכר ״אני •

זה ראש־העיר של שהרגל חושב
 פתח־תקוה. סלומזן, נדב עץ?״
בדואר. לזוכים ישלחו הספרים פרסי

1690 הזה העולם

לישראל הטכנולוגי הגנון ־ הטכניון
על מודיע

ם ו ש י ם ר י ד מ ע ו  מ
1970/71 תשל״א הלימודים לשנת

ו׳ ביום ויסתיים ,1.2.70 — א׳ אדר כ״ה א׳ ביום שיתחיל
׳ .3.4.70 — ב' אדר כ״ו

הבאים: בתאריכים יערכו המיון בחינות
 1.9.70 — תש״ל באב ל׳ ,,ג ביום ׳מתימטיקה:

 2.9.70 — תש״ל באלול א׳ ד׳, ביום פיסיקה:
 ה׳, ביום ערים): ובינוי לארכיטקטורה לפקולטה (למועמדים ציור

.3.9.70 — תש״ל באלול ב׳

 השעות בין לקבל אפשר הרשמה וטפסי נוספים פרטים
הרישום: במשרדי 13.00—08.30

: ה פ י ח  411 מס׳ חדר אולמן, בנין הטכניון, קרית ב
 14 לייסין רח׳ הטכניון, משרדי : ב י ב א ־ ל ת ב
הייאס בית הנגב, אוניברסיטת : ע ב ש ־ ר א ב ב

□שוויצריה

 הדש כוח - הזה העולם תנועת
ה ל ה נ ה ה

לכבוד
זוהר אבן שמחה החבר
 בא״י העובדים של הכללית ההסתדרות של הפועל הוועד מזכיר
 ההסתדרות של הפועל הוועד
 ארלוזורוב רחוב

ב י ב א ־ ל  ת
השלום,

 המפלגתי. המס לגבי עמדתנו את להבהיר לי נא הרשה לשיחתנו, בהמשך
 ההכרעה שנפלה לאחר אולם המס. הטלת לרעיון תנועתנו התנגדה כזכור
 ככולם רובם משלמים חברינו כי לנו שהסתבר ומאחר ההסתדרות, במוסדות

הראשונית. להתנגדות מקום רואים איננו שוב המס, את
ההס במוסדות לייצוג לראשונה זכינו בהן ,11ה־ לוועידה הבחירות לאחר
 המס את לשלם יש כי מקודם, זאת עשו שלא לחברינו הודענו אף תדרות,
כסדרו.

 ואנו דמוקראטי, בגוף רוב הכרעות של המציאות מן מחוייבת זו גישה
בהסתדרות. חברינו לידיעת מחדש להביאה נקפיד

רב בכבוד
)—(

כהן שלום
כללי מזכיר

ם נ י ל ח כ ש ל ר ו ד ה
ת לרכוש המעונין החדשה הברית ספר א

שכלה ת לה ת ולהכרת כללי בעולם הדתו
 ירושלים 7089 ת.ד. הכתובת לפי יתקשר

מיד. לו ונשלח

 הססריי
האינטימי |

 המוניטין בעל
הבינלאומי

- ל י פ ו@מ ז * א £6* ו

-1או שלן בפרנומויה לדרוש הקנידי


