
שאבי

 מסזיימת. בתקופת לםי?.״אים קצאח חיים
לטמקיצה זו ועדה אם אפילו ם5או  'יפיח־ ע

משום קובע, י עדייז זה איז הסטודנט. רור
דבר אי! אותו, דורשת מ־יחידח ■ שאם

מלנייפו. אותה שימנע
ש מפני שמי, את לחתום יכול אינני

עשר. פי בטולואים אותי ידבקו־ אחרת
ירושלים סטודנט,

אלג׳יריה: למען
ב פונה הנני הזה העולם דפי מעל
 החנונים, והעתונאים אנשי־הרוח לבל קריאה

 מהעול אלג׳יריה של בשיחרורה התומכים
חזית- של רעיונה את להגשים הצרפתי,

האלג׳י־ השיחרור
ה בדבר פל״ז, רית,
 לידידות ליגה קמת

כ ישראל־אלג׳יריה,
בפגי שהתבטא פי

עם אבנרי מר שת
 באיטליה הטורדים

).1206 הזה (העולם
 יושב־ראש בתור

עו את מציעה אני
כס־ הזה, העולם רר
ה המשורר את גנו

קהוונ׳י. חביב ערבי
 אני המרכז כחברי

שאבי, פואד מציעה:
ה אל־מצוואר; עורך

 פאר הערבי משורר
אל-אסמר; יוסח זי

 עורר חוסיין, ראשד
ה ״אתגר״: עורר ילידטור, נתז ״אל-פנ׳ר״:

 פלא־ שימחה איברהים; מופה איברהים סופר
 — הלינה ובמזכיר ״ניו־אוטלוק״; עורך פן,
מ״אל־מירצד״. דורי, לטיח העתונאי את

 את בנאמנות לשרת מסוגלת בזו ליגה
ה לאלנ׳ירים ותביא היהודי־ערבי, העגייז

 ישראל השנייה״, ״ישראל דבר את אמיצים
 עצמאית אלנ׳ירית ברפובליקה התומכת

וניטראלית.
ראשון־לציון שאבי, שרד,

אבוחצירא בחצר
ה דברי את פירטה )1208( הזה העולם

 את מביעה היא בהם טולידאנו, רבנית
 כמתווד, אבוחצירא יצחק לרב התנגדותה

ל משר־המשטרה ביקש כאילו שהרב משום
 אותה להביא מנת על משכורתה, את עכב

זצ״ל. טולידאנו הרב למשפחת כניעה לידי
 אבו־ הרב את שאלתם כאילו כתבתם בז

 הבאתם ואף התערבותו סיבת על חצירא
תשובתו. את

 הרב בתיקה. הדברים את להכחיש ברצוני
 בעניז המשטרה לשר פנה לא אבוחצירא

 של משכורתה על כלל עטו שוחח ולא זה,
מ מצוצים דבריה לבז טולידאנו. הרבנית
האצבע.

 אבוחצירא לרב כתבכם פנה לא בז כמו
 בשמו שנכתבו הדברים נם לבז זה. בעניז

מוטעים. הנם
 מקווה־ישראל אבוחצירא, אהרון

 מערכת ראש עס שוחח אבוחצירא הרב
 בטעות חשב אותו כהן, שלום הזה, העולם
נת כך כדי תוך טולידאנו. משפחת לשליח
לה שר־המשטרה את לשדל הקנוניה גלתה

 מסר עליה קנוניה — הפנסיה לעיכוב ביא
לרבנית. עצמו ראש־המערכת

 טולי־ הרבנית של כבודה על חם לא איש
תוארה. על ולא עליה לא דאגו,

ה את לצטט צריכים דווקא הייתם למה
 הספוננ׳ה״, ״נערת כמו המעליבים, דברים

 דיברתם למה בבית־הטלון? עליה שנאמרו
 ללבוש,״ מתאים שאינו מודרני ״ארנק על

הבחורים״? של ״ההתפעלות ועל
ה מבנות אינה שהרבנית סוד זה איז

 וידועה. עשירה ממשפחה לא ונם אצולה,
 לעזור טעוניינים אתם מביז, שאני כמה עד
המעליבים? הביטויים למה אז לה.

ירושלים סלוך, אברהם
אוסטרלית תלונה

 רבות לידיים מניעים הזה העולם נליונות
 אני במלבורן. ודוברי-עברית ישראלים של

 כל העתוז את מקבל
 עזבתי מאז שבוע,

 13 לפני הארץ את
ל ארשה לבז חודש.
לכם להעיר עצמי
קטנה. הערה

ה ישראלי, חבר
 כשש כבר כאז שוהה
אותי שאל שנים,
״ת הימים: באחר
כל באמת האם ניד,

 ומושחת איום בד
מש שזה כפי בארץ
 העולם מקריאת חקה

הזה?״
 שהסברתי אחרי

 הכתיבה דרד את לו
ש הזה, העולם של
ה אם אותי: אל

 של מסויים לסוג רק מתמסר הזה עולם
 להיקרא מתיימר הוא מדוע בישראל, חדשות

 שואל אני נם הישראלי״? החדשות ״שבועוז
זאת.

״נשו אחרי ינואר, בסוה לארץ חוזר אני
 אשתי עם ישראלי!), (פספורט פספורט״ אי

בדרד. וצבר
אוסטרליה מלבורן, מנחמי, יגאל

לם של בעולם
(העו לם השופט של פסק־רינו על הכתבה

ואובייק מקיפה ממצה, היתר, )1210 הזר, לם
 שנלוות דעת־הקהל סקר בז לא כרניל. טיבית,

אליו.
ול להתעלות המסונלים האנשים מעטים

 והשפעתם העצמי ערכם לפי חוקים העריך
 הרוב החברה. דמות על והרחוקה הקרובה
 לפי האישית, מבחינתם החוק את רואים

 (הנקבעים ועקרונותיהם למושגיהם התאמתו
הת לפי ובעיקר הסביבה), בהשפעת לרוב
המוחשיים. לצרכיהם אמתו
עי משקף שאלתם אותם האנשים חוג

 אם־ ,סופרים של טסוייטת חברתית לית(?)
 הביעו רובם ואנשי־עסק. משפטנים נים,
 ה־ הסיבה בנלל — החוק על שלילית רעה
כנראה. ג״ל,

מנחמי

 הסטיפנדיות במבצע
אוריגינל תסס של

ה מ שי ה ר ס ש
100— רמת־גן ,6 נתן רחוב אמנון, שורץ
100— ראשל״־צ ,56 רוטשילד רחוב צפורה, אברמוביץ
50— יפו ,124 ירושלים שד׳ סלומון, מרדכי לוי
50— יפו ,34 התקומה רחוב נסים, לוי
5 0 - חיפה ,6 בצלאל רחוב יוסף, איסמן
5 0 - רמת־גן ,21 עוזיאל רחוב רחמים, אברהם
25— לוד 56 נוה־זית שכון רעיה, בלבן
25— רחובות 53 בן־ציון שד״ר יוסף, שורץ
25— תל־אביב ,13 השל״ה רחוב יצחק, עזרתי
25— תל־אביב ,83 נורדאו שדרות מלכה, אהרונוב
25— בת־ים ,8 דניאל רחוב סלומון, משיח
25— צה*ל ,2344 צ. ד. פסח, בנד
25— תל־אביב ,43 עמום רחוב חבקוק, אביראש
2 5 - צה״ל ,2145 ד.צ. מיכאל, בונפיל
2 5 - צה״ל ,2574 ד.צ. אמנון, וקסמן
2 0 - רעננה ,21 עמידר שכון גרינברג, ו.
1 0 - יד־אליהו ,1 אריאל נוה־צה״ל קלמן, שפירר
10— יד־אליהו ,1 אריאל נוה־צה״ל בלהה, שפירר
10— יד־אליהו ,17 בלוק נוה־צה״ל אליהו, שפירר
10— תל־אביב ,23 דגניה רחוב אמנון, לוי
1 0 - תל־אביב ,23 דגניה רחוב יוסף, לוי

הועברו הסטיפנדיות לתשלום בע״מ ״תסס״ חברת הוראות
.5 רוטשילד שדרות תל-אביב, בע״מ, פויכטונגר לבנק

תל (או זהות תעודת בצרוף לבנק לפנות מתבקשים הזוכים
במזומנים. או חסכון פנקס בצורת זכיותיהם קבלת לשם מיד)
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 תסם־ וגם דובדבנים לימונדה, אורנג׳דה, אשכולית, :בחירתך
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לולי פולקו * דה-סיקה ויטוריו
 רעועה אניד- כצוות ביותר, הטוב בתפקידם

 שהצליחו על לגבורים עצמם החושבים
 בזמן בו בריטית, צוללת להבריח

 לא הבריטית הצוללת שמפקדי
 תחמושת לבזבז רצו

ישנה. אניד, על

ואנגלי עברי תרגום

 סרטים להפצת החברה
בע״מ הקרוב למזרח
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