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 ג׳ בימי פתוח המועדון
 בערב 9ב־ מתחילות התוכניות

 פתוח המועדון
בערב 8.30 משעה

 מגרש בעל
0*1בו בית

ע סיימון נ ב
 לבנין חברה

03־843331 טל:

 מודעות קבלת
 העיתונים לכל

המערכת במחירי
227118 ,227117 טלפון

@
אידיאל רסוס פי
 תל-אביב 110 גבירול אבן

אנטוקולסקי) (פינת

מכתבים
דגניים מ!פח

ה של הנועם דברי על
הדתית. כפייה

בחד פעם מדי שומע כשאני
 בית־קב־ מחללים שבצרפת שות,
 בית־ שורפים ובאיטליה יהודי רות

 קנאים ביהודים נזכר אני כנסת,
 די- זכויות השוללים בארץ, כאן

ב דתיים, ממיעוטים מוקראטיות
 ליהודים מיועדת שישראל טענה

בילבד. וליהדות
 לא תקפו הם זו הנחה סמך על
מיסיונ של כיתות באלימות פעם
 עדי־יהווה משיחיים, יהודים רים,

 דתית? כפייה מדיטציה. ומרכזי
 נועם...״ ״בדברי רק פתאום! מה

המכות. באות הנועם דברי ואחרי
ה שהרבנים שמעתי לא מעודי
 היהודים, בתוקפים ינזפו ראשיים

דו פגיעות על מוחים תמיד אבל
 מתי הגולה. ביהודי גויים של מות
 יש למקל כי שנבין, הזמן, יגיע
 יש הגויים בין גם קצוות? שתי

של תהיינה שארצותיהם הרוצים
לא מחוייבים לא הם בילבד. הם

 שהיהודים מכפי יותר יהודים הוב
 שישראל במקום אותם... אוהבים
 דתית סובלנות של מופת תשמש
 לנקמנות אותם. מגרה היא לגויים,
משל המחיר את הסיגנון. באותו

בגולה. יהודים מים
 בבתי- ללמד להתחיל חייבים

 כלפי וכבוד סובלנות שלנו הספר
 האמונות את נכבד לא אם דת. כל

 לצפות •נוכל איך בארצנו, הזרות
ב ויחיו היהדות את יכבדו שהם

בארצו הגרים היהודים עם שלום
! ? תיהם

חולט גולדגרט, חנן

ד1ו־״מסל על מיתון
מע ממון קטי הדוגמנית

 דיוקם על דברים מידה
).2216 הזה״ (״העולם

 ממון ״קטי :נאמר שלכם בכתבה
 הצליחה לא אך עבודה, חיפשה
המיני את לה שישלם מי למצוא

ה דוגמניות החליטו שעליו מום
 לירות 3,000 האדום: כקו צמרת
ליום.״

בשבוע שהצגתי רק לא ובכן,

ממון קטי
בונוס עם

 סכום קיבלתי גם אלא האופנה,
 בכתבה. המצויין על העולה כסף

 וקיבלתי וחוה אדם עבור דגמנתי
בונוס. גם

 תל-אביב ממון, קטי
ממון. רודף שממון כנראה •

ם ״ ת ש ע־ ב ר א ם־ ״ ת ש

ס לו פ
 החלטת המתינה שנה 13

ל 242 הביטחון מועצת
 עתה לשווא. אך — ישראל
ב לחפשה ישראל תיאלץ

 לשווא. כן גם — נרות
 כבר הבינו שבינינו השפויים

ה מועצת שהחלטת שנים, לפני
הזדמנות ממש היא 242 ביטחון

 ולתמיד אחת לפתור לישראל, פז
 הפלסטינים. עם שלה הסיכסוך את
ו — ששלט המטורף, הרוב אך

בקוא — שולט עודנו לדאבוני
להח התנגד ובאופוזיציה, ליציה

 שנים. במשך אותה והשמיץ לטה
או אותה. לקבל שנאלץ עד עד...

 על־ידי שהתקבלה אחרי גם לם
 בממשלה איש חשב לא ישראל,
 אל הכוח מן ולהוציאה לנסות
הפועל.

 ושנתיים שנה ההחלטה המתינה
 היא עתה לה. שנמאס עד ושלוש,
להחל מקומה את לפנות עומדת

 מבחינת יותר חמורה חדשה, טה
לזכו ביחס יותר וברורה ישראל

הפלסטינים. של הלאומיות יות
 היסטורי. צ׳אנס הפסדנו שוב
האחרון. ההפסד זה ויהיה הלוואי

תל־אביב פלגי, א.

ה עד כ ר ב ה
היש אינטרליין מועדון

 ל״העולם מודה ראלי
הזה".

 העמוקה תודתנו את נא קיבלו
 להגרלות הנדיבה תרומתכם על

הכנ המועדון. של השנתי הנשף
 חלק לכם היה שבהן הנשף, סות

המו חברי על־ידי נתרמו חשוב,
ליל המוקדשים למיבצעים עדון
 הילד שנת במיסגרת במצוקה, דים

הבינלאומית.
הברכה. על תבואו

תל־אביב נשיא, הפגר, יוסף

ר פני ס ה
 ללא _ השבוע גיבורי

ושרק. כחל
 שהנהג- השינוי על לכם חן חן

 השבועון. של השער בעמודי תם
 של הסנסציוניים שעריו אין מעתה
 הידיים את מלכלכים הזה העולם

 בהם, שמעיינים בעת הבגדים ואת
לביית. מהקיוסק אותם נושאים או

ה גיבורי של פניהם מדוע אך
 — והאחורי הקידמי — שערים

עז? וגועל פלצות בי מעוררים
 או הצילום איכות זוהי האם

סאדיסט? הוא הצלם שמא
 הקוראים, אנו, חייבים מדוע
 של העור בחיטוטי מקרוב לחזות
ו פניהם בקמטי השערים, גיבורי
פרצופיהם? על הנסוך החן בחוסר

ירושלים גורן, אניטה
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