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 בידיעות פורסם באפריל 25ב־

 איתך שנערך ראיון אחרונות
 פורסם אמרת:״ השאר בין בניו־יורק.

 להיכנס מאיתנו מנעו כאילו בארץ
 וזאת במילאנו, היהודי לבית־הספר

 מועד הגיע לא עוד שכלל בשעה
 אבל בבית־הספר, ביקרנו בסוף הביקור.

 לא אחד אף כבר הקודמת ההודעה את
לתקן.״ טרח

 עליה מתרעם שאתה הידיעה את
 אחרונות ידיעות ככתב אני, מסרתי

 אותך לשאול ברצוני לכן במילאנו.
הזיכרון: לריענון שאלות, כמה
 900 מתוך 700ש־ שכחת האם •

 על חתמו בבית־הספר התלמידים
 לפני ימים כמה ביקורך, נגד עצומה
 שרוב שכחת האם למילאנו; שבאת

 ביום ללימודים הופיעו לא התלמידים
ביקורך?

 עשרות שכמה שכחת האם •
 בכניסה בוז לך צעקו בני־נוער

 כל את שכחת האם לבית־הספר:
נאומך? במהלך שפרצו הידיים תיגרות

 את שכחת האם — לכל ומעל •
כשאותו הערב, בסיום הגדול הבזיון

ת אוננות טעו ו
 )2377 הזה״ איתו(״העולם בראיון

 קורנהאוזר ריצ׳רד ד״ר הסכסולוג טען
נכתב. מאשר ההיפך את

 ״מדכדכת, שאוננות הטענה
 של להרגשה וגורמת מדפרסת
 נכונה. ואיננה חסרת־יסוד היא תיסכול״
 עתיקות־ בתפיסות כנראה, מקורה,

 כדי רק נועד המין שלפיהן יומין,
 ועיסוק פרו־ורבר מיצוות ״את לקיים

ודוחה. מלוכלך פסול, הוא אחר מיני

בורו. שר־פנים
ב״דבר״ מושיק של בקריקטורה

 דום עמד לדבריך שהתנגד בקהל חלק
 דבריך את לקטוע כדי ההימנון, ושר

הטקס? את בכך ולסיים
 קורא אתה האלה הדברים לכל

לך. שיבושם מאד". יפה ״קבלת־פנים
ניסים, יצחק
איטליה מילאנו,

• • •

 ניסים קורא
נאה׳ ,קבלת־פנים

 קצרה היתה הדרך ואילך מכאן
 ריגשות״אשמה של שיטתית להחדרה
 או לדיכאונות גורמת שאוננות ופחדים,

שונות. ממחלות מחלות1?

ניו־יורק שילוני, יואב

 ציטט קורנהאוזר הד־ר •
 איתה להתווכח כדי רווחת השקפה
 בפירוש וקבע אותה, ולפסול

 בשל כלל. מזיקה אינה שאוננות
 המראיינת ^של מצערת אי־הבנה

 עם אחרת. מפיו הדברים נרשמו
הסליחה. - ואיתו הקוראים

 איוו זוארץ
ר ר עו □ מ זע

ה תהי שתקי; יפ ות
 בטקס השערוריה על

 היופי מלכת בחירת
).2383 הזה' (.,העולם

 הרגיזה צחור ענת של התנהגותה
 הגנאי כינויי אותי. והרתיחה אותי

 שימעונה במלכה, הטיחה שהיא
 היתה לא שהיא לכך הוכחה הם הולנדר,

 בתחרות. משובצת להיות כלל ראויה
 חכמה, שהיא כל־כך הבטוחה הצעירה

האחרות, מהמתחרות חת7וםוצ יפה
 פיך.״ ולא זר ״יהללך הכתוב: את שכחה
 האומץ לה שיהיה מקווה אני

 הבלע דיברי על המלכה לפני להתנצל
נגדה. שהשמיעה

הרצליה לזרוביץ, יצחק

 בגדיו על צחור עגת השתינה האם
 הכניסה האם לא? או לדירה שותפה של

 המלוכלכים הבגדים את אחר־כך
 בוודאי אלה למגירה? או למקרר
נכבדות. שאלות
 מי היא: חשובה פחות לא שאלה אך
 היופי? מלכת לתחרות בכלל זקוק
 הגברי, הטקס שלא. בוודאי — נשים
 של גופן את ושוקלים מודדים שבו

 בת־דעת. אשה כל משפיל הנערות,
 יפה תהי פשוט: הוא שבו המסר

ותשתקי!
חיפה שחר, רוחמה

• • •

 (.העולם במדור.תשקיף'
 ידיעה הופיעה )2382 הזה'
 .מינוי הכותרת: תחת אחת

ב.ערים'. מוטעה

ל ג ר ו ד כ
ר י פ ס ק ש ץ נ

שאטה בכלא אטיר
לעט. חברה מבקש

 יליד במדינה, בודד אסיר אני
 להכיר ברצוני .35 בן תל־אביב,

הזה. העולם דרר לעט חברה
 עליי: האהובים הדברים

 פילוסופיה, פסיכולוגיה, ספורט,
 כדורגל, כדורסל, ספרות,

 ויליאם הסופר קרימינולוגיה.
 במיוחד. עליי אהוב שקספיר

סימן־טוב, לוי דוד
שאטה כלא

 ליושב התייחסה שהידיעה מכיוון
 בבאר־שבע, תכלת־לבן סיעת ראש

 אמיתותה. את לבדוק לנכון מצאתי
 הפרטים לי התבררו שערכתי מבדיקה
הבאים:

 בינוי, חברת אינה ערים חברת •

)26 בעמוד (המשך
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