
הופיעבישראל! חדש

 לגבר היחידי המגזין
 של וסוערות מדהימות פרשיות המכיל

 אלימות! רצח! שוד! אונס!
 אמיתיים פליליים מתיקים הלקוחות

אל!... העולם משטרות של שר  וי
בע״מ גד :הפצה

 לזכות יכול אתה גם
בפרסים

 החדשה התכנית לפי
הפיס. מפעל של

 הראשון הפרם מעתה
כ״א ל״י 150,000 א 2

 שבוע בכל זכיות ס״ה
 י ל 1,920,250

ל״י4־. הכרטיס מחיר

הגרלה חמישי יום בכל

 גם
אתה

מכתבים
)6 מעמוד (המשך
עכ בחירות בעריכת הכורח על הצעתו

 המתאים הזמן אימתי עכשיו לא אם שיו.
 שעל העניינים בכל דברו את יגיד שהעם

היום? סדר
חיפה דמר, ליאון

נאמן יובל 8

שוטח" ״חסיד לא

עצמו. אותו השמצתה עקב אלה חריפאי,
 בושם הגברת העירה לי שזכור כמה עד

 עובר הכל לא בתוכנית בן־אמוץ מר אודות
 עורכי וכי בינונית רמה על הם מעבריו כי

 באנשים בבחרם מטיבים היו התוכנית
ממנו. יותר מוכשרים

 ידידותית: עצה עצמו, בן־אמוץ ולמר
 שלו הרגיש האיזור על היטב שישמור

 בקצב ״אוהדים״ לו מקים שהוא משום
רצחני.

תל־אביב בן־ענת, טליה
 ״חממשלח ,1793 הזה״ ״העולם

״העם ירצה מה —  הופעתו על !
 נמיסגרת נאמן יוגל פרופסור של

לדיין. הצביעות״ ״פסטיבל
 ואין פיקחות על מונופול ליונה אץ

סיכלות. על מונופול לנץ
 שוחרי־הסיפוח של זד, המחנות, בשני

 כפי שוטים, מצויים שוחרי־שלום של וזה
מברי ואפילו נבונים אנשים גם שמצויים

ה בחלק הזה, העולם של המסורת קים.
 להקפיד תמיד היתד, העיתון, של פוליטי

 גלישה מפני ולהישמר עינייני, ניתוח על
 כלפי עלבונות הטחת או אישיים לגידופים

פוליטיים. יריבים
ל האחראי סופרכם, נכשל זו מבחינה

 שבועיים, לפני של בגליון במדינה מדור
 את כינה כאשר

 ״חסיד נאמן יובל
 דיין, של שוטה״

לביקו חשף ובכך
 חוכמתו את רת

 ופגע עצמו שלו
 של השיכנוע בכוח

דבריו.
 נאמן פרופסור

 המוחות באחד ניחן
דו של המבריקים

ה מוזמן ואם רנו,
בסו להכריע קורא

 על פוליטית גיה
השכ כושרם יסוד

 כי חוש־שני היריבים, הצדדים של לי
 תהיה אלמוני, שהוא ככל סופרכם, של ידו
התחתונה. על

ההיס את שמכיר מי עניין, של לגופו
 את המפלג הציבורי הוויכוח של טוריה

 אין כי יודע הימים ששת מלחמת מאז העם
 להיות הפך נאמן שפרופסור לטענה שחר

 של סתם ״חסיד״ אפילו או שוטה״ ״חסיד
ה מעולם מושגים לשאול אם מאן־דהוא.

ה״רבי״. דווקא הוא הרי חסידות
 ששת מלחמת תום לאחר מעטים ימים
 פרום׳ של מאמרו במעריב נתפרסם הימים
לאידיאו היסודות את הניח שבו נאמן
 היום ועד מאז שוחרי־הסיפוח. של לוגיה

השל ישראל ארץ מאנשי איש הצליח לא
 ערך בעל נימוק להוסיף הקולניים מה

 למה להשתוות אפילו או לשפר או כלשהו
 נשאר אשר מאמר, באותו נאמר שכבר

והמברי המלאה ההרצאה להיות היום עד
אי־פעם. שנתפרסמה תורת־הסיפוח על קה

להעריכם. כל קודם מוטב כאלה, יריבים
 וכדי עליו, נאבקים שאתם העניין למען

 החשובה ההסברה מלאכת על להקשות לא
 הראוי מן בקמפוסים, שלום שוחרי של

 קולמוס פליטת על תתנצל שהמערכת
זו. אומללה

רמת־גן סגד, שמואל

סגל

עים11צ ח״ם
גינקו לבדיקה להעמיד מציע אני
 המבקשות הבחורות כל את לוגית

 יש ;דת מטעמי מהצבא שיחדור
 על יוותרו מהן ניכר שחלק להניח

 את ברבים לגלות לא כדי בקשותיהן
ה״צנוע״. חייהן אורח

חיפה סיטן, א.

מכות ■

לחגורה מתחת
 ״ניבזות ,1792 הזה״ ״העולם

 של חשבונות הנהלת בושס״, לבית
בושס. הדה עם בן־אמוץ דן

ל מתחת מכות מתעב בן־אמוץ דן אם
 שכן בעצמו, אותן מלתת ימנע אזי חגורה

 הגברת של המראה בין קשר שום אין
כתבותיה. טיב לבין בושם הדה

 בן־אמוץ כי סבורה אני זאת מלבד
 על כאבו בגלל לא הפעם עליה ״עלה״

זהרירה השחקנית על בושס של דעותיה

טיפול ₪

פסיכולוגי
 זכאי ״אני ,1786 הזה״ ״העולם
ה של עדותה פרטית״, לאהבה

 בית- של הראשית פסיכולוגית
 יהודית אברבנאל, על-שם החולים

 נתן הפסיכולוג של במשפטו שפיץ,
מגונה. במעשה שהואשם רזניק

 היא כי העדה אמרה הכתבה לדברי
שהת קבוצתי בטיפול בעצמה משתתפת

 סימם־ יש ושבו בבית־ציוני־אמריקה קיים
קבוצתי. מין של נים

שהשתת אמרה שפיץ ,שגב היא האמת
ה פה פ י ק ש מ בנוכ פומבית בהופעה כ

 היא שוץ. ד״ר בהנהלת איש 250 חות
 של צורה שום בזה רואה שאינה הוסיפה
פסיכולוגי. טיפול

 ופורסמו שנכתבו נכונים הבלתי הדברים
 אי־ למרשתי גרמו אי־הבנה מתוך כנראה

 ד״ר בשיטת בעוסקים עוול וגם נעימות
קבוצ מין של סממנים כל בה שאין שוץ

אחר. או תי
תל־אביב ריטרמן, ראובן עו״ד

 לא שפיץ יהודית שהקוראה חבל •
 עם בשיחתה הנ״ל העובדות את ציינה
הזה. העולם כתב

כרטיס ■

מהירה לחתעשרות
האחרו השחיתות פרשיות של בעיצומן

 לשמוע הופתעתי הממשלה, במשרדי נות
 החדשות במהדורת

ב 20.00 השעה של
 על ,30.12.71 תאריך

 והפצת ליבוא זכיון
המודפ שבועונים

בארצות־ערב, סים
 על- הוענק אשר

הביט משרד ידי
 העיתון לבעל חון

בירוש אל־קודס
לים.

מט שכזה זכיון
 שווה הדברים עם

 האין הון. בוודאי
 סתם־כך יעניק ממשלתי שמשרד מוזר זה

 לו. שנראה למי מהירה להתעשרות כרטיס
 ואם משלו. טעמים לכך לאחראי שיש או

? הם מה לדעת רוצה הייתי יש,
חיפה שרו, יצחק

שלו

טעות ■

צורקת לעולם
במדור שהופיעה המודעה על דעתכם מה

לא זה אם ? אחרונות ידיעות של שידוכים

 אז צודקת, לעולם טעות למדור מתאים
כן? מה

 תל-אביב שחורי, ז.
 המחפש הבלונדי ר ב א ה של המודעה •

גלופה. ראה — דיסקרטית ידידות

 מכתבים השולחים קוראים
 כקצרח. אותם לנסח מתבקשים

תמו למצרפים תינתן עריסות
לסכתכיחם. נות


