
מכתבים
לאלג׳יריה תרופות

 עמו חרות למען בטלחטת־השחרור, נפל אחי
 בהתרגשות קוראת אני כז על ארצו. וחרות

 יעזור אשר ישראלי ועד של הקמתו על
 העם — אהר לעם

 להשיג — האלנ׳ירי
 המטרה אותה את

).1214 הזה (העולם
ש הפעולות מכל
 תומכת אני הוזכרו
לש ברעיוז במיוחד

תרו של משלוח לוח
 בשם ללוהטים פות
 מכמה — ישראל עם

טעמים:
 תהיה זאת (אז
הומאניטרית, פעולה

 עם הזדהות הטביעה
לפ מבלי הלוחמים,

חיי של בחייהם גוע
צרפתיים. לים

ה התרופות, (ב)
יש־ באריזות ארוזות

העב השפה אותיות את והנושאות רי.ליות,
 ברכת את אלנ׳יריה ללוחמי יביאו רית,
 יותר ברורה בשפה בישראל החופשי העם
_ י נאום• מכל  ל־ כתרוטתי לירות חמש בזה מצרפת אני

יותר. לי והיה הלוואי זה. מפעל
תל־אביב גולדמן, אסתר

גולדמן

 נולד־ הקוראת תרומת את יעביר הזה העולם
 זו, למטרה שתתקבל אחרת תרומה וכל מן,

החופשית. אלג׳יריה למען הישראלי לוועד
י ל ל א
 — וי וי,

י מפא"
— דווי ערש על

, . אללי!
חיפה ואלד, שמואל

ה אם העץ. טז רחוק נופל התפוח איז
 משתמטים, גילויי־רעת מפרסמים פרופסורים

 — )1015 הזה (העולם ותוכן אומץ־לב חסרי
יק מניין הסטודנטים? מן לדרוש אפשר מה
דוגמה? הו

ירושלים שפירא, שולמית

 או פחות יודע, נבר כל כמעט הכל, אחרי
בחורה. של גון* נראה איד יותר,

ארצוח־הברית ניו־יורק, יצחקוב, משה
המממנו.
המולדת למען
 אלנ׳יריה, יליד אברהם, חדר אזרח אני
 היה זה שנים. חמש זה מאז ארצה עליתי
 למשק עברתי בקריודגח, נדתי .1955 בשנת

 תמיר בצה״ל. לשרות משם ניבעת־ברנר,
 לברוח רציתי שחקן־קולנוע, להיות שאפתי

 חייל בתור מצטלם, לא אבל להוליבוד,
זה. דבר לעשות משוחרר,

 הלומדת סטודנטית, הכרתי חודשיים לפני
 קצת לי סיפרה בפאריס. לשחקנים בביודספר

 ארצנו. את אוהבת שנורא ואמרה עצמה, על
 השם בעזרת ואולי שלנו, הצבא את חובבת

 עם ותתחתן בצה״ל ותשרת יום יבוא —
ישראלי.

 לאור טיילנו ימים, שלושה בילינו יהד
ה אח עוזבת שהיא הצטערה ולבסוף הירח,
 לי כתבת היא ימים. כמה בילתה בה ארץ,

הזה: הפתק את
ה את לי מזכירים הנכבדים הפרופסורים

ל שנידונו החוטאים, על הצברית בריחה
שקו כשהם בגיהינום, חיי־הנצח את בלות
 חוטא כשמתקרב בצואה. לצווארם עד עים

 תעשה אל ״דחילק, לו: צועקים הם נוסף,
נלים!"

רחובות גבע, דני
 של למופת התנהגותה את שציינתם יפה
 ).1215 הזה (העולם הפרשה בכל מאיר גולדה

 כי לדעת ועלית עצמי, בכבוד נוהגת היא
 ולהעריץ. להעריד יודעים הציבור, אנחנו,
שרת. משה כמו למשהו בהשוואה ביהוד

 של לעליונותה החיה ההוכחה היא נולדה
בפוליטיקה! האשה

חיפה לוינסקי, אסתר
הדתות שר

 ב״העולם רואים אנו בשבוע שבוע טדי
 של תמונות הזה״
 כשר־הדחוח. ביג׳י

 בנל- עיינתי השבוע
 של ישנים יונות

ומ הזה״, ״העולם
(ה זו תמונה צאתי
 ).1094 הזה עולם
ה שהיא לי נדמה

שב ביותר מוצלחת
הסידרה. כל

 דעתכם? מה
ירושלמי, שבתאי

תל־אביב
 משאיר הזד, העולם

 לשר- הבחירה את
שד־־הדתותעצמו. הדתות

האינדיאנים מישהי,
 הריאקציה חוגי הציעו כאשר ,1932 בשנת

 ולשתף הנאצים עם ברית לעשות בגרמניה
 אסר בשלטון, אותם

: פודפאפן פראנץ
 הם אם יש ״מה
 תנו פראיים? קצת
 נד- י בא לשחק להם

 כבר הם יאנים,
יירנעו.״

אח — נרנעו הם
מיל ששה רצח רי
יהודים. יון

 אומר 1960 בשנת
ז׳יל־ פיאר ה״תייר״

ל מלבב יוד בה בר
הזה" ״העולם כתב

 תנועה עג )1215(
צרפתית: פאשיסטית

.ילדים ״אלה . חב־ .
ר כ ל פאטריו־ ,טובים רה די . אולי טים .  הם .

 ולהם לי אין בוי־סקאוטס. בצופים, משחקים
דבר." שום

נלמר? לא לעולם האם
תל־אביב כהן, הנס

כנידיורק נודיסטים
וב בארץ הזה״, ט״העולם נהניתי תמיד

 פירסטתם האחרונים בשבועות אבל אמריקה.
ה וחייהם. הנודיסטים על מאמרים סידרת

 קטן חיסרון אד מעניינים. די היו מאמרים
 של תמונות במה נם פירסמתם בהם: יש

 זה את לקרוא יכולתי לא ערומות. בחורות
התחתית. כרכבת
 מאמרים תפרסמו אם שלהבא, מציע אני

כי תמונות. בלי גם אפשר הנודיסטים, על

 מכתב לד כותבת אני — היקר ״לאהובי
 אני היום עליד. חושבת שאני מפני זה

 על ותשמרו שתרבו טוב, כל לבם מאחלת
ב ישראל עם של הכבוד למען מולדתכם,

ובגולה.״ ארצו
קרית־גת חדד, אברהם

 ראה — הפטריוטית והאורחת חדד הקורא
תמונה.

כחדרה שחיטה
ש במקצוע, ביותר הוותיקים הקצבים כאחר

ב שוחט אותו של קורבן השנים כל הם
 (העולם זנב״ ״מם בכתבה שהזכרתם חדרה,

 שהעלה עתוו שנטצא שמח הנני ),1214 הזה
 להוסיף רק ברצוני חומרתו. בכל העניין את

הקצ לכלל הקשורה נוספת, מעניינת עוברה
בחדרה. בים

משוכ ביח־מטבחיים הקימח חררה עיריית
 תוכל זולים מחירים שעל־ידי וקיוותה לל,

 את שישחטו באזור הקצבים כל את להביא
בש אשר הקצבים, אד בחררה. בהמותיהם

 היחה שלא מפני כלום, עשו לא הקיצוב נות
 מחוץ בהמות לשחוט עתה מסרבים שחיטה,

 העירייה, מן הכנסות בכר ומונעים לעיר,
 היא השחיטה, ממרי יגדלו שאם שהבטיחה

 בחדרה בחדרה. לקצבים טחירתת את תוזיל
 שלא התרגלו הם אבל שוחטים, עשרה יש

לעבוד.
חדרה גרינשסיין, ראובן

השבוע זיווה
 מיוחד עניין מנלים אתם ששמעתי, כפי

רודן. זיווה ושמה באישיות
 בראיון־טלביויה לחוות לי נזדמן אתמול

יומית, מתוכנית חלק זה זיווה. אותה עם
בהולי בביתם שונים שחקנים מראיינים בה

מצ ישראלית כשחקנית הוצגה זיווה בוד•
 זו בתוכנית לשעבר. ישראל ומים ליחה,

מס נם וביניהם אמריקאים, מיליוני צופים \ יהודים. של רב פר
 משער ואני עלי, זיווה שהשאירה הרושם

 אינני מאוד. תפל היה אחרים, רבים על נם
 זיווה מתאמצת משום־מה אבל מדוע, יודע

 מפוקפק מוסר בעלת נערה של רושם לעשות
 אוהבת שהיא הדבר מהו לשאלה ביותר.
 החשוב שהדבר אמרה מכל, יותר לעשות
 הנדולה אהבתה לאהוב. זה בשבילה ביותר
בצה״ל. ששירתה שהזכירה מובן גברים. היא ביותר

ט, לוין, אריה דנ טו ס
ארצות־הברית פילדלפיה,

פליטים פני
תר  מר של ההגיוניים דבריו מכל ...יו

 בעיית־הפליטים, פתרון על בסידרה אבנרי
 דווקא אותי שיכנעח
ה הפליטים תמונת

 נגר שהפגינו צעירים
 בז־נוריוו(העולם מר
אי אלה ).1215 חזה
 אלה פראי־מדבר. נם

ש וצעירות צעירים
ל בולטים היו לא

 עברו אילו גם רעה
 תל- דיזננוף, ברחוב
הבלונ למשל, אביב.

השנייה. בשורה דית
זילברמן, ה. חיים

רנזת־גן
ב הבלונדית הפליטה

תמונה. ראה—הפגנה אלמונית פליטה

ו . □1ד ג ה ו ו ה

 ,26785 טלפון תל־אביב, *, נליקסון רחוב
 ,טולספרס*. : לנזברקים סטן ,136 ד. ת.

בט״נז. חזה הטולם :לאור המוציא
 .31139 טל, ת־׳א, בט״מ, שהם משה ופוס

תל־אביב. ובניו, טופל דוד :החפצה
הסודעות. לתוכן אחראית איננה הנזטרכת

 ראשי: כתב
תבור אלי

 המערכת: צלם
אנור יעקב

 הראשי: העורך
אבנרי אורי

 המערכת: ראש
בהן שלום

 משנה: עורך
דובאיחו

 כיתוב: עורך
נילו מקסים

 המערכת: צייר
וקי

המערכת: חברי
 הורוביץ. דויד גלילי. לילי נלזר, שייע
 סטו, אביבה אבו־המדי, יוסף ורד, רותי
 קיגו, עמום צבר, שמעון פרי, אבנר

רחביה. מלבה קשת, סילבי

ן ו ת ע א ה ר ק נ ר ה ת ו י ה ב נ י ד מ ב

״ ת ל ח ג ״
בע״מ תיבנן לחינוך חסכון גמול

ה ד סו ת של מי רי ו עי פ י - כ י ב א - ל ת

• " ת ל ח ג  של המעמסה את ההורים על להקל באה — ״
 הולדת מיום חסכון ידי על יסודיים, על ספר בבתי לימוד שכר תשלום

היסודי• חינוכו את סיימו ועד בתם, או בנם,
6 " ת ל ח ג  הלימוד משכר 67־/״ החוסכים לילדי תעניק — ״

 יסודי, העל הספר בבית לימוד, שנות 4 במשך המכסימלי המודרג
יהיה. אשר גבהו יהיה

• " ת ל ח ג  בבוא יזכה אשר חו*ך, לכל העודף את תחזיר — ״
הלימוד. לשכר החסר שליש על העולה בסכום מודרג לימוד בשכר הזמן

• " ת ל ח ג  ששה של בשיעור מענק חוסך לכל תשלם — ״
 הראשונה בשנה החסכון למפעל יצסרף באם חושייך חסכונות תשלומי
ילדו. להולדת

ר • צ או  מדמי 10ס/ס של בגובה הענקה חוסך לכל יתן — ה
 התחילו הבת או שהבן לאחר החדשים ששה כתום במזומן, החסכון,

 כקופת האוצר על־ידי מוכרת הקופח העל־יסודי. הספר בבית בלימודיהם
ממס־הכנסה. משוחררות האוצר ושל החברה של ההסבות וכל חסכון

ת • פ קו ן ת ו כ ס ח  מספר יסודי. בית־ספר לגמר עד היא — ה
 ככל הילד. גיל לפי נקבעים החדשי התשלום וגובה החסכון חדשי

 המענק וגדל החוסך של החדשי התשלום פוחת החסכון, חדשי שרבים
״גחלת״. על־ידי שניתן

תי 9 ת ש ו ר שנ פ ע  כדי חד־פעמי, באופן נקבעו — מ
 כבר סיימו ילדיהם אך החוסכים, בין להימנות הרוצים להורים לאפשר

 סיימו טרם שילדיהם אף ,1963 לינואר עד לקופה להצטרף ד׳, כתה
ו׳. כתה

ס' 1961 לשנת תשלוסים טבלת
בטוח
שנתי

חענקת
״גחלת״

סה״כ
חסכונות

חסכון
חדשי

חודשי
התשלום

הכתה גיל

ל״י 2.20 ל״י 726.80 ל״י 613.20 ל״י 3.65 168 - 0—1
2.30 677— 663.— 4.25 156 1 - 1—2
2.80 627.70 712.80 4.95 144 - 2—3
2.90 587.60 752.40 5.70 132 1 - 3—4
3.00 542.— 798.— ! 6.65 120 1 - 4—5
3.30 492.20 847.80 7.85 | 108 1 גן 5—6
3.80 447.20 892.80 9.30 96 א 6—7
4.10 399.20 940.80 11.20 84 1 ב 7—8
4.40 353.60 986.40 13.70 72 1 ג 8—9
4.60 311.— 1,029.— 17.15 60 1 ד 9—10

המעכר תקופת
4.90 269.60 1,070.40 22.30 48 ן ה 10—11
5.00 225.80 1,114.20 30.95 36 1 ו |11—12

 של הלימוד שכר לפי חושבה 1961 לשנת התשלומים טבלת (*)
 מתחיל החסכון הישוב תיכון. ספר בבית לימוד שנות 4ל־ ל״י, 2000.—

שנה. כל יולי מחודש

 רשאי, יהיה חוסר כל חופשית. היא בקופה החברות
 לקופה תשלומיו להפסיק כלשהי, מסיבה בפד, רצונו אם

ריבית. בתוספת יוחזרו וחסכונותיו

ח ט ב ך ה נו די חי סו ־י ל ך ע די ל לי
" במשרדי: ופרטים ההרשמה ת ל ח ג ״

תל־־אכיב. אלנכי), רחוב (על־יד 25 מונטיפיורי רחוב
ת טו ה: ש ל ב ק  3.30 לפני־הצהריס; ו2.00 טד 9.00מ־ ה׳—א׳ בימי ה

לפני־הצמר*■• 12.00 טד 9.00מ־ חג וטרבי וי בימי אחר-חצהרים. 5.00 טד
1216 חזה העזלס


