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נבטרתי
והשהשיס שעוות מנשיות

 לטמש הוזות
 בתכטיר-

הפלא
הסזעי
תוצרת
הולנז:

 בפרל־הרבר? האמריקני הצי הושמד ...כיצד
 ה״טיטאניק״? טבעה ר..כיצד

 ;סטאלינגראד על הקרב ...
להורג; מוצא רוזנברג ...הזוג
 ומזעזעים מסעירים מאורעות 25 ועוד אלה כל -

 שעדי פוירשטין, א. של החדש בספרו תמצאו
- עליהם מספרים מעשה, בשעת שנחנו ראיה,

נשימתו העולם עצר כאו
תצלומים מלווה הספר

 ל״י, 11.— סך על צ׳ק תמורת ובהוצאה, בחנויות להשיג
לביתך, יישלח והספר

 תל־אביב בע״מ, אחיאסף ספרים הוצאת
4810 ת.ד. ,13 !הנשיא יוסף רח׳

תן  להשיג שוב #ני
המרקחת בתי בכל

 נראית הבלתי המשחה
 בגרות בפצעי לטיפול

עור ח־לקת

אקנכס
 ההפסקה על מצטערים אנו

 הנ״ל תכשירנו באספקת
 מהפרעה כתוצאה
שפופרות באספקת

ירושלים. בע״ס, רפא מעבדות

6 מספר דף
ה העולם תנועת של הנוער עיתון

ב לצאת עומד חדש, כוח — זה
קרוב.
 - לחשוב מסוגל אתה אם

 הפועל את כבקשה הטה
״כתם״.
ת ו ע צ : ה ם י א ש ו נ  ל
 צנזורה? נחוצה האם

לתיאט־ החשיש בין הקשר
רון.

או טוב — אחידה תלבושת
רע?

הפלייה ■
בישראל

 וממשיך הקדיש שלא בארץ עיתון אין
 יהודי של בעייתם על מאמרים להקדיש

 של תוכנית כמעט, אין, ברית־המועצות.
 על בה מדובר שלא ברדיו השבוע יומן

ה שנוקטת האמצעים ועל בריה׳־מ יהודי
 ולעלייתם להצלתם לנקום ושצריכה ממשלה
ארצה.
 רק דובר ארצות־ערב, ליהודי בנוגע אבל

עירק. יהודי של לתלייתם שנתיים במלאות

עקרי

 תוכנית ובשום עיתון בשום נזכרו לא מאז
להצלתם. ננקטו לא אמצעים ושום רדיו,

 עדות יוצאי אין זו, עובדה נוכח האם,
 הפלייה קיימת כי בטענתם צודקים המיזרח
ז בישראל

אור־יהודה עקרי, שמעון

 הניתוח ■
והמסקנה

 במלואו לפרסם צריכים אתם דעתי לפי
 לשבועון מאיר גולדה שנתנה הראיון את

 חלק על ניתוח בתוספת ניוזוויק האמריקאי
 ל- תשובותיה ובעיקר מתשובותיה גדול

הפלסטינית. בעייד,
ל :זד, ניתוח אחרי שתתקבל המסקנה

 שפניה הטוענת בממשלה מקום אין גולדה
במרחב. לשלום־אמת

דנמארק קופנהגן, רפאדי, משה

התלבושת .■
האחידה

 התלבושת עניין נראה תיכון, כתלמיד לי,
 אותו צודק חמור. כל־כך לא כעניין האחידה

 תלבושת כי שאומר מילר, מרדכי מורה,
הזה (העולם סוציאלי פער תמנע אחידה

1751.(
 שזה שטוענים אלה לכל להוסיף רק עלי

תצו למסלול ייהפך לא ובית־הספר נבון לא
ה את ללבוש אוהב לא מאתנו מי גה:

האחרונה? אופנה
רגי בתלבושת לבית־הספר שיבואו ואלה

ש ויחושו מסויים מפיצול יסבלו ודאי לה,
להתהדר. כן גם ברצונם

תל-אביב ציטרין, כני

 חוך,7 רעיונות י■
לחוד הכנסות

 מהבית ,שדר ספרי על לקטע בקשר
ה (העולם הלבן׳׳

לא : )1751 זה
 אבל להודות, נעים
ה כל שלא נכון

מקווה: (אני הערכות
 הן בספרי הנכונות)

 הרבה רוחי. פרי
מאחרים. שמעתי

 בכוונתי אין אבל
 בהכנסות להתחלק
ה מן לי המגיעות

איש. עם ספר
ל ודעות רעיונות

ל והכנסות חוד, מרגלית
חוד.

ירושלים מרגלית, דן

 ישראל עד ■
בעצמה לבטוח

 — הזה העולם תנועת תומכת כידוע
ה רוב החזרת תמורת בשלום חדש כוח

 במלחמת־ששת־ ידינו על שנכבשו שטחים
הימים.
 יומנו את לקרוא טורחים שאינכם חבל

 הקרוב המזרח מינרצהאגן הקולונל של
ב הקולונל חוזה זה ביומנו .1917—56

 הפוליטיים- המאורעות את מפתיעה ריקנות
באזורנו. ויקרו קורים שקרו, מדיניים

ה להיות חייב לדעתו כי טוען הקולונל
קו ומצריים ישראל בין גבול ה י פ ר ב

. ר י ע ה ץ א ו  חייב ירדן־ישראל הגבול ס
ח להיות ר ז מ . מ ן ד ר י  עם הגבול ל
ה — לבנון נ ו פ . צ י נ ט י ל ל

 ולהחזיק לכבוש ישראל חייבת לדעתו
 אם לביטחונה. שחיוניים השטחים כל את
(ב הרוסים יתפשטו כן תעשה לא היא

רו העולם. כל על כמובן) הערבים, עזרת
ה על־ידי ישראל שינאת את מנצלת סיה

העולם. כל על להתפשט כדי ערבים
 ששאיפתם כיוון לערבים להאמין אסור
 ולכן ישראל, את להשמיד היא היסודית

 בשום ולא בעצמה, רק לבטוח ישראל על
אחר. גורם

ירושלים זדסמן, אמיר

 ימי ;■
המשיח

 כמר, בעיתונכם. סתירה מצאתי סוף־סוף
שה כך על אצלכם קראתי פעמים וכמה
ו מאיר גולדה ראש־הממשלר, בין יחסים

 כך כל לא דיין, משה שר־הביטחון ביו
שפירים.
האחרון בגיליונכם התמונה באה והנה

וגולדה דיין

גול :המשיח ימי הגיעו כי ומראה )1751(
 של המליאה באולם מסתובבים ודיין דה

 זוג שהם כאילו זרוע, שלובי הכנסת,
נאהבים.

? כך על לומר לכם יש מה

רחובות בלקין, רוני
ה את לאכזב מצטער הזה העולם #
 הגיעו. לא המשיח ימי :בלקין רוני קורא
 זרוע. שלובי הולכים אינם ודיין גולדה

 ומשו־ גולדה אחרי מעט הולד פשוט דיין
 הולכיס השניים כאילו נראה לכן איחה. חח

 המליאה באולם ודיין גולדה זרוע. שלובי
תמונה. ראה —

 גיוון ■
דוחגי

 המראה השחתת על שבוכים אנשים יש
 נמנה לא בבר אני ירושלים. של החיצוני
 כשראיתי צחקתי כמעט אפילו אני עליהם.
 לבית- עשו הדתיים שהיהודים מה השבוע
היס בניין לקחו : בתל־אביב הגדול הכנסת

 לקוביה והפכוהו רגש ומעורר יפה טורי
 בית- כמו הנראית ומכוערת ענקית גולמית
תעשיה. באיזור חרושת

 על מעידה רק הזאת החיצונית ההשחתה
 הייתי מזמן לא אם הפנימי. הרוחני הניוון
 הרי — כך על צער של דמעה מזיל עדיין
 המוקיוני העם על מרחם פשוט אני היום
 כ־ כזאת בגאווה התנ״ך בספר המנפנף הזה,

)8 בעמוד (המשן

1752 הזה העולם


