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 הגדולה, המערכת ישיבת לפני שבוע, בכל
 שולחני. על דו״חים שני המזכירה מניחה
 השני השבועי. התפוצה דו״ח הוא האחד

 השבוע משך שהופיעו ההשמצות אוסף הוא
השונים. בעתונים הזה העולם על

מ עין להעלים יכולתי לא הזמן במשך
 מעט. לא מאז אותי המעמיקה מוזרה, תופעה

 כמעט מקבילה התפוצה עקומת : הדבר וזה
 אחרות, במלים ההשמצות. לעקומת לגמרי

ההשמצות. גוברות כן התפוצה, שעולה ככל
צמי סיבת מה ראשי את שברתי פעם לא
 לתפוצה, ההשמצות מועילות האם זו. דות
לק ההשמצות קוראי את ממריצות הן האם
 הסדר שמא או המושמץ? העתון את רוא

 את המרגיזה היא התפוצה ועליית הפוך,
 שהם כך כדי עד במקצוע הנכבדים חברי

? המרה במיץ עטיהם את טובלים

ל העקומות שתי הגיעו האחרון בשבוע
 של הרוח מצב אתן ויחד חדשים, שיאים

המערכת.
מער קיום של הראשונים החדשים מלכד

ב כזאת קפיצה עוד לנו היתד. לא זו כת
 מאל לשבוע. משבוע ■ממש התפוצה, מספרי
 עלתה שבועות, לפני 50ס/ס מיבצע על הכרזנו

 האחרון. בשבוע ,39,7,#> כדי עד התפוצה
 לא מכרעת במידה המנויים מספר הגדלת

 אלא בקיוסקים, במכירה פגעה שלא בלבד זו
 רבה במידה עלתה בקיוסקים המכירה להיפך,

יותר. עוד
ל האחרון בשבוע להגיע ויכולנו יתכן
 ה־ כל חולקו שכבר אחרי המבצע. מטרת

ממקו דחופות קריאות־אזעקה באו גליונות,
 נוספים. גליונות לאלפי בדרישה רבים, מות

הע לחלוקה, גלימות עוד היו שלא מכיוון
 של מצב־רוחו את ניכרת במידה הדבר כיר

מאו להיות צריך היה שבעצם הררי, שלמה
 עוד הגלימות אזלו רבים בקיוסקים שר.

החמישי. ביום
 זו לכך. בהתאם עלתה ההשמצות עקומת

 נוצרה המדינה קום מאז הראשונה הפעם
 מעוזי דבר, ועד מקארליבאך רחבה חזית

 שהעולם מכך להסיק יש הדור. ועד הארץ של
 אמנם, כמוהו. מאין מלכד םגור הוא הזה

 המסקנה אולם זו. את זו סתרו ההשמצות
 גדול לאומי למאמץ להירתם יש :אחידה היא
 המעיז הזה, המרגיז העתון את לחסל כדי

ההגו העתונאים כל אשר נושאים על לדבר
 ולהשתיקם: להעלימם ביניהם קשר קשרו נים

 במעברות, ברעב גוועים שאנשים העובדה
 רבבות אשר האישיות הבעיות או למשל,

 באופן בהן מתלבטים בארץ עבריים צעיריס
אכזרי.

 יומי טור לכתוב פעם ניסית האם אגב,
יומי? בעתון
 מאד קשה ג׳וב זהו כי תנסה. אל לא, אם
מאד.

 זימן כמעט לו אין כזד, טור הכותב אדם
קו הכתיבה לקרוא. שכן כל ולא לחשוב,

 ולא המחשבה, לפני צעדים כמה תמיד פצת
עלו ואז אותה. להדביר זו מצליחה תמיד

ביותר. בלתי־נעימים דברים לקרות• לים
 לאדם לו כשיש למדי קשה כבר הדבר

ש יסודיים עקרונות כמה מסויימות, דעות
 ו- מוסר של כללים כמה בהם, מאמין הוא

 אולם עליז-,ם. ליהרג ׳מוכן שהוא הגבעות
סכ אורבות כזה, דבר שום לו שאין לאדם

חמורות. נות
 כותב שהוא כזד. לאיש לו לקרות יכול

 השילומים, נגד היסטרי מאמר הראשון ביום,
 ידו־ אותם ומעלה הקוראים בלב אש החוצב

 ולמחרת הכנסת. בשערי להפגנה שלימה,
 מיני כל כשאוסרים ההפגנה, אחרי היום׳

 לדרוש לצעוק'חמם, איש אותו יכול אנשים,
 אותם כל את ירושלמיים עצים על יתלו כי

וביום מאתמול. שלו דעותיו למען שהפגינו

 אינה שהמשטרה שנתברר אחרי השלישי,
 האיש יכול המסיתים, את לאסור עומדת

הגמור. ההיפך את שוב לכתוב .
 במשהו עוסק זה שאיש מכך להסיק אין

 בו תחשדו אל פוליטית. לפריצות הדומה
קור בעיני חן למצוא כדי כך כותב שהוא

 אין פשוט לאיש ושלום, חם מטומטמים. אים
לחשוב. זמן

 קאר־ עזריאל הדוקטור את למשל, קחו,
 הדעות. לכל וחשוב מכובד איש ליבאך,
 ההגינות שומרי בין כמוהו אין לכם, כידוע

 שפורסם השאלון את הוא ראה במדינה.
̂־ בהעולס  כולו. ונרעד המין, בעיות על הזו

 קאר־ הדוקטור לא רגע. מהסם היה אחר
 אחד כאיש נזעק רגע לחשוב בלי ליבאך.
הצניעות. להגנת
 להשיג בכלל יכול פשטן עס־הארץ ״רק
 (שהוא בטורו הדוקטור רעם כאלה,״ שאלות
 .ומה הדעות), לכל •וחשוב מכובד כאמור,

״אדם עליהן'לכל להשיב עוד ! 
 את מרכין הייתי הפושע, אני הייתי לו
 עם־הארץ שאני מתבייש אינני ונכנע. ראשי

 בשטח שידיעותי כלל מתיימר ואיני ופשטן,
 של הידיעות לקרסולי אפילו מגיעות המין

 וכאן — אלא והחשוב. המכובד הדוקטור
ה לדוקטור לו היה לו — העט־נובע קבור
 עליו, שכתב לפני ■החומר את לקרוא סנאי
• כך. בדיוק היה לא שזה לדעת נוכח היד,

• ־
 הפשטניים עמי־הארצות כן, אם הם, מי

ש האנשים משחיתי־הנוער, (הפורנוגראפיים,
ש האפשרי) בהקדם אותם לתלות צריכים

 ? עליהן לענות העזו ואף השאלות את ניסחו
 המנוולים. בציד ההגונים לאנשים גא נצטרף

 : המלאה הרשימה הנה
 כומר, כפול, דוקטור בורקהארט, א. רד
 פרופסור : אוהייאו קולומבוס, כנסית ראש

 ס. אבלין ;דוק אוניברסיטה דיקס, ראסל
מש ליחסי הלאומית המועצה ראש דובאל,

 המחקר מוסד ראש פוסטר, ג. רוברט ; פחה
אוני היל, ראובן פרופסור ! מנינגר על־שם

 פרופסור ; הצפונית קארולינה של ברסיטה
 :אורגון אוניברסיטת קירקנדאל, א. לסטר

 אוניברסיטת לאמסון, ד. הרברט פרופסור
אוני וקס, סט ד. ואלטר פרופסור ז בוסטון

 ספון, אברוזם ,•וושינגטון ג׳ורג׳ ברסיטת
ו המשפחה, לתכנון האמריקאי י המוסד ראש

 ששנים זה בשטח חשובים ספרים של מחברם
לעברית. תורגמו גם מהם
ה והחוברות הספרים לאוסף להאמין םא

ה המוסד של עמלו פרי ברשותנו, נמצאים
 נחשבים הרי החומר, את לגו שסיפק לאומי
 העיקריים למומחים הללו הפרופסורים תשעת

ומין. משפחה לעניני בארצות־הברית
 קארליבאך עזריאל שדוקטור מאד יתכן אך

 ידיעותיו בשפע אלה כל על עולה באמת
 אינם אלה כל אליו בהשוואה וכי המיניות,

 רד בן, אם אולם ועמי־ארצות. בורים אלא
 לך לא כאן. מתבזבז אתה היקר, קטורי
 קטנים עמודים ארבעה של קטן עתון לערוך

 ל- עולמי גאון אתה ונידחת. קטנה •במדינה
 האומות של המדע בארגון מקומך מין. עניני

המאוחדות.

 כעצה הזאת ההערה את נא קבל אנא,
 החלטת לפי כתשובה. באד. לא היא ידידותית
 עתון אין שנה, וחצי שלוש מלפני המערכת,

 אותם מקדם, הוא משמיציו. עם מתווכח זה
 אולם בהנאה, דבריהם את קורא הוא בברכה,

 מדי גבוהה רמתם אתם. מתווכח הוא אין
בשבילו.

 דויד בשם אמיץ צעיר לו בא : לדוגמה
מסל שאד על בדבר מוסר לנו ומטיף שחם
 זה, שחם הקרבי. החייל של רוחו את פים

 — למופת לוחם הוא לדעת, אתם חייבים
 האכזרית בחזית בילה העצמאות מלחמת את

 אנחנו, ימי קאליפורגיה. של והרת־הסכנות
ש דומים, ומקומות־נופש מנגבה משתמטים

עמו? להתווכח נעיז
 להתווכח ראויים איננו יקירי, שחם לא,
 הלוחמים. רוח על עמך

עזריח עם להתוכח יכולים אנו ואין

מין. עניני על רספורט
 הדוקטור עם להתמודד בכוחנו שאין כשם
סוג מכל זנות בעניני קארליבאך עזריאל
שהוא.

 ברצינות: לדברים המתיחס יקר, קורא ולך,
 הד״ר של הדו״ח באמריקה פורסם השבוע

 האשה, של המינית ההתנהגות על קינסיי
 זה. בגליון תמצא ממנו ראשונה תמצית אשר
 תאור עמודים מאות בכמה המכיל ספר זהו

 כל האמריקאיות. המין בעיות של מפורט
 (שאגב ט״מס מניו־יורק המדינה, עתוני

 בהארץ) עוזי ממדור ברצינותו, נופל, אינו
 בפרובינציה, ביותר הנידח לעתון ועד

הפרטים לפירסום ארוכים טורים הקדישו

חשי אח מסכם ■וכך זה. דו״ח של העיקריים
יש עתוני כל שכמעט טייס, השבועון בותו
 נוהגים למעריב ועד והארץ מדבר ראל,

 רשימותיו: את בקביעות להעתיק
 לטיפוח יותר פעל לא יחיד מאורע ״שום

 של הדו״ח כמו המין על גלוי־לב וויכיח
 הומוסקסואליות, כמו ענינים שהכניס קינסיי,
 לתוך המיני והמגע המיני השיא אונן, מעשי

ה השמרניים העתונים כולל העתונים, רוב
למשפחה.״ מיוערים

מכתבים
השנה איש

 הקצ׳ד את להעמיד י1א נאה ההצעות מבול מול
 ריפו: עי עצמו את שהטיל אלטלינה איש הצנחן,
פי החיילים עשרת את ולהרוג להתפוצץ שעמד
 לשרשרת צורח שבודאי דינזבורנ, רב זהו קודיו.
ישראל. לתקומת הנועזים הנבורה מעשי

ירושלים הללי, י. יצחק
 הגוונים לכל סמל המהווה אחד שם רק ישנו

 פעם אזרן. מרדכי זהו :המדינה של והפלגים
״אז :צעקו והאנשים קומוניסטית באסיפה הייתי

 הייתי אחרת פעם כמובן. לשבח. ו״ אורן 1 רן
אי 1 ״אורן :צעקו שם ונם חירות של באסיפה

 כל על לשבח. היה שזה לי מתאר לא אני ״ 1 רן
״אז הוא השנה איש למקהלה: מצמיח אני פנים,

]״ אורן 1 רן
תל־אביב נוסבאום, אברהם

רקוב... עולם של הציניות סמל אורן,
פתחותקוה גולדין, יהודית

בן־גורמן. דוד :אחד איש רק
חיפה פלדמן, יהושוע

 והנן* המסמלת היא חולון. ממעבדת דוד. מרים
 סדי המעברות. בכל המעונים הרעבים את צינה

בד־גוריוד. דוד של הקלוקלת הכלכלית מדיניותו
ירושלים כהן, מאיר

בן־נוריאן.... כמובן:
חדרה בוטוך, חיים

 ;ם השתפר הצורה שינוי שעם לראות שמחתי
 על ברסורטז׳ה בהדגשת־יתר ראיתי זאת התוכן.
).823 זזזח (העולם חרבון

נזוצקין קרית קוזלרב, חגי
 לומר צריכה אני אבל נדולה. פטריוטית אינני

 והצורה. התוכן מבחינת עולת, הזה שהעולם לכם
כאן. המופיעים עתונים מאד הרבה על נם

ת, שרמן, אביבה טו ה' פלי אנגלי
? על... יודע אתה מה

 יי התברר המין. בעיות על שפירסמתם מכל
 מדברים שראיינתם הפסיכולוגים כל :אחד דבר

 המציאות מן מושג כל להם ואין הספרים מתיר
ימינו. של

 שז- טוען למשל. המין. רופאי אגודת מזכיר
 של המיניים לצרכיהם לדאוג צריכה אינה ממשלה
 באי־ בעיותיו את לפתור צייד אחד ושכל אזרחיה

 בחורים המוני הממשלה הביאה כידוע אישי. פן
 כתוצאה המלחמה. בזמן בחורות) מאד (ומעט

הדוק כבוד נא .יתאר הזכרים של עודף נוצר
 חוסר- בשעת כיום, היתה. הממשלה כי לעצמו טור

נוט מחוסרי־עכודה אלף 40 ארצה מכניסה עכורה.
 אחד שכל טוענת היתה כד ואחר מאיטליה פים

פרטי. כאופן בעייתו את לפתור צריד
 כשיהיה רק לבחורים כזו עצה לייעץ צודק יהיה

אחרת. לא המינים, בין מספרי שוויון כאן
גבעתיים לבני, ד.

 דיר הביע )824 הזה (העולם עמכם בראיונו
 שזה בטענה בושת לבתי התנגדותו את מטמון

 מדוע :שואל אני באשתו. לזלזל הנכר את ירגיל
? לנכר ולא לאשה רק לדאוג תמיד מקובל
 הד״ר כב׳ את לשואל רוצה הייתי מזה חוץ
 שנות חמש מאז מדוע :נוספת קטנה שאלה הנכבד

 הני- מקרי עלית על הסטטיסטיקה מראה הממשלה,
 על-ידי ממש חרמה עד הזנות נרדפת בהז המדינה.

 שהנו. לאחוז שהניעה עד מבהילה, במידה רושיו
 העיר הנחתו. לפי הרי ? בעולם ביותר הנבוה אולי,

 משפחה ליחסי והאשה הנכר את מהנר בתי-בושת
טובים...
 עמה המביאה הגדולה בעליה להיאחז ינסה ושלא
 שאחוז מראה הסטטימזיקה וכו׳. סליליים גורמים

הארץ. ילידי אצל דור,א יותר נכוה הוא הנירושיו
הדר־יוס!' א״ י.

 הממשלה ועל מאד חשובה היא הבעייה לרעתי,
יסודי. באוסז אותה לפתור ומוסדותיה

 יכולים אינם הבחורים שרוב היא בישראל הצרת
במי בחורות שאיו פשוטה מסיבה בת־זוג למצוא

מסידר בבחור רק מעוניינת בחורה וכל מספקת דת

מבוססת. עמדה ובעל
 בת־זוגז ושאין הבחורים את להוציא צורך ...יש

 שהיא. חברה לאיזה אותם לקרב האיומה. .מבדידותם
 להם תאפשר אם הממשלה. נם לעוור יכולה בזה

 והבאתן שם בהורות הכרת לשם בוזוץ־לארץ. לבקר
ארצה.

רמת־נן רזניק, נתן
 שמואל ־•׳ר (מפי המשפט את לקרוא הופתאנו

 זו. בדרך ללכת מתביישים התולים ״רוב ויידמו)
 ״ מרקחת בבית ל״י עשר לשלם מעדיפים והם

 והמטעה. השלילית התמונה על מאד והצטערנו
בישראל. המרקחת מבתי זה מביטוי המתקבלת

וייד ד״ר מתכוון פניצילין לאיזה יודעים לא אנו
שהמ לעובדה לבכם תשומת להפנות הננו אך מו

 פניציליו־פרוקאין. יחידות 40.000 אריזת של חיר•
 לקהל. פרוטה 810 הוא הסמים. עם בודדת מנה
בית־מרקחת. בכל

 ביחו־ .בתרופות בעולם הזולות אחת היא ארצנו
 הוא בארץ המרקחת ובית הברית, לארצות בהשואה

 פיקות תמת עדיו הנמצאים הבודדים מקומות אחד
חמור. מתירים

תל-אביב בישראל, הרוקחים, הסתדרות
 עם הראיון .ויידמו ד״ר עם הראיון היה מאד טוב

 דיבר ויידמו אבל יותר. מדעי היה מרקוזד, ר״ד
 כשהוא נקודות. בכמה עליו חולק רק אני לעניין.
 מערבב הוא האחרונה. שלפני השאלה על משיב

 והירך העניינים... נם אלא המינים. את רק לא
 י* אלא טובות כוונות רק לא רצופה • לנשואין

טובות,.־. זונות
תל־אביב א., ק.

מעניינת. די סידרה —להון הון ...מיו
ירושלים חביב, שמואל

רעב
תע היא )825 הזה (העולם הרעב על הריפורטז׳ה

לא טוני משפחת בני למה קומוניסטית. מולה
? תל־אביב ברחובות צברים מוכרים
? בתימן טובי מר אכל ומה

תל־אביב תגרן, יאן
 למצוא הדבר מנוהד קצת אולם הזדעזעתי... ממש

 אודות ומודעה הרעב סכנת על התראה זה בצד זה
באירופה... בילו' בנון פרטים

תל־אביב אטקם, נירה
 מער־ הרבה התרשמותי את להביע הפעם ברצוני

 את המסמלת לדמות בקשר האנושי, לסבל נותכם
הרעב.

 יננד חנעשח הנדול. העוול על להתריע המשיכו
 טשי בה רבים כה אשר זו. הקטנטונת בארץ עינינו,
 יילד ודבר' מזונות של ומעודף טוב מרוב תנעים

סוס.
תל־אביב לבגה־פרלמן, ברבה

 לא ויאוש. בהלה לזרוע מכוון מחריד, ...דו״ח
יפה.~ לא זהתצליחו.

 ).8*6 חוח (העולם רוזנפלד ישראל של מכתבו
 עד מאד. משעשע הכמעט־מלכת־היופי של בעלה
 ברציניתם מצחיקים להיות יכולים אנשים כמה

כאלה... בעניני-הבל
בני־ברק גורדון, אליהו

רוזנפלד... וישראל לצפורה תנחומים
היפה גרינפלד, מרים

 הערכתו את ציבור4ד לידיעת מביא רוזנפלד מר
 הרב הבטחון ואת צפורה אשתו מיופי המתפעלת

 מלכות לכתר היחידה המועמדת היא כי לו שהיה
בישראל.־ היום'
 מה יודע איני כי — לנחמו במה מלים לי אין

 אומד זאת אולם להרוויח. היה עלול ומה הפסיד
 לעלולים כמוה. מעטים רק בי מאד אני שמח :לו

מיני. לבני כזה עלבון לנהום
תדאביב אור, ראובן

מ י הזח כקיפוח יפה לא רוזנפלד. למר לו לבי  ר נ
 על־ אני. רצוני השוטים. בכתובות אני מעוניין חד
 אשתי ית בת את להסדיר אתם, הדדיות רמיזות ירי

יפה• שהיא לי אמרה עצמה (היא הבאה לשנה

היפה רוזנבלום, יעקב

העולם
א ב ה

המצוייי־ השבועון
ת גפורם* ־ לאי

השכוע הירהור
 חבל חבל, חבל, הוי

ש(ן בכלל. ושים שי
 לי אשה אין רגע אם ני

ליו רע לי, רע לי, רע כנוה
 חהת- על קינסיי דו״ח

 של המינית נהנות
כישראל האשה

 החקירה הקיפה הכל בסך
 מדין ישראליות. נשים 1542
אלמנות, 32 נשואות, 352

מצ רווקות. 933 גרושות, 56
 הגותרות של המשפחתי בן
ו ברבנות, עדיין הוברר לא

בטיפול. נמצא הוא
היש הנשים של 82,35׳ל־

 כלומר פריגידיות, הן ראליות
מש לחיי הסכמתן את מתנות

 פריג׳י־ בקניית תקינים פחה
 לנסוע מקוות 17,650/0 דייר.

" לחו״ל.
 תמימות הנשים כל כמעס

 יכולים אינם שהגברים דעה
 רואות 66.2״/״ אותן. לספק

מ בחוסר ההפרעה עיקר את
 שיכון, בחופר 38,50/0 כונית,
בחו״ל. קרוב בחוסר 16

 לשלושה מתחלקות הנשים
הסימו להם שנקבעו סוגים,

 חם הסוגים ו-ע', כ׳ ר׳, נים
 לתת־ רויות — ר׳ :כלתלן

^ חתן התחתנו בבר ),67(

להת רוצות — ע׳ ),14ל4(
 פעם עוד להתחתן כדי גרש,

).13(־/״
 הנשים של ניכר חלק אצל
 יחסים מקיימות שהן נקבע

ה צורת אחרות. נשים, עם
מס 35,/• :כדלהלן יחסים

מ ישיבה 460/0 משותף, בה
ר 32ל4 בבתי־קפה, שותפת

 אשה על משותפת כילות
שלישית.

 ד,פורנוגראפי אופיו בגלל
ל נמסר לא זה, דו״ח של

ההגו הערב בעתונות פרסום
נה.

החשמיר
 תנורה, שנוה בת, היתה היה

 נונונרה. בבחור שפגשה
 — הנ״ל שח— זו,״ ״שעה

 הגורל.״ חרת ״היא
הרה. ״שם יצאה היא ואכן,


