
 בכל ועירנות ענייז המנדים העתון, קוראי
 זה.בעתוןההתעוררותהשאלותטזשאלה

וההאחתשהתגובהכדעלנגידמהאד
בהתבטאהשלנו,זוחייםלשאלתחידה

 נערהשלצילומהדברעלקצרמכתב
)?1216הזה(העולם הפליטיםטביזבלונדית

 ירושליםתל־ארזה,כהן,מנדל
 שנים, מעשר למעלה שישב מי כהן, הקורא

 המלך של בארמונו סלחמת־הטצמאות, עד
עניי את וניהל בנייניו את בנה עבדאללה,

 עיכבה המערכת הקוראים. כלפי חוטא ניו,
 ה־ לגמר עד סכתבי־התגובה פירסום את

סידרה.
מנס-ציונה: 19 בו וכחייל כצבר רעתי,

. .  צבאותעל-ידיעלינונכפתההמלחמה .
 חיתהעליהם.צה״לבניצחוןונסתיימהערב,

 אתהיהודיהעםהקריבבתמלחמהזו
ללהחזיראפשרהאםובנותיו.בניומיטב
 שלא?נכוןשנפלו?והבנותהבניםאחחיים

 הפליטיםאתארצהלהחזיראי־אפשרכד
 הטוב,מרצונםהארץאתשעזבו-זערביים
 למדינהשבועייםכעבורלחזורבתיקווה
המושמדת. היהודים

הער הרי המלחמה, אתהיפסדנואילו
 ואזאחד,אחדאותנושוחטיםהייבים
 הה־שלאפשרותלהיותיבולההיתההאם
לארץ? היהודיים הפליטים זרה

אי־שס אפלבוים, דויד
בקנדה :אצים

 מסוראל, בלפויל אנדרה הנאצי את זוכרים
ש אחרי מעבודתו שפוטר קוויבק, במחוז
 כיפומביתהודיע

 כלאתלהכניסיש
 לחאי־נא־היהודים

 הזה(העולם זים
 לאחרובכז,)?1209

מחשקרה,מהבל
 לעבודהאותוזירים

במשרד־התחבורה.
 הקורא יתמה אל

אפהכלבקאנדהבי
 אחת:דונמהשר.

ממונטריאולהעיר
עילרשויותחולקת
כאקטנות.רוניות

 דליקהפרצהשר
 600ששוויובבנייז,

 והעומדדולאראלה
ן ביו הגבול על בדיוק עו ב ג

נער שכונות, שתי
 עירונית רשות איוו להחליטכדיישיבהכה

 לאהאששלה.הכבאיםאתלשלוחחייבת
 הבנייןעומדוכיוםהדיונים,לסיהחיכתה

התמוטט. לא שעוד הוא ונם כולו, שרוח
קאנדהמונטריאול,גבעון,מיכאל

כקאליפורניה ״אכסודום״
נדהמ הזה״, ״העולם של קבועה כקוראת

 שלהתסריטעלמביקורתכםבשעתותי
״אבסודום״.

 הסרט, של בהצנת־הבכורה שחזיתיאחרי
 סרטזהוכימלאבפהלומראנייכולה

בשיזכהזהעלמדבריםכאזבלתי־רניל.
נפלהשחקניםהשנה.של״אוסקאר״פרס
 המעולה,במישחקומפתיעמינאוסאלאים.
 טיש• באופו ידוע ניומו פול לנדאו. כדוב
ישרכבחורממשנראההואהמיוחד.הקו

בצולםהסרטמצויינים.האחריםנםאלי.
נהדבצבעיםבארץ,ביותרהיפיםמקומות

הלב. אל מדבר וטטש רים,
 הטוני ״משנל תמצאולאבנרותאפילו

 בסד־בשעתו.כתבתם,עליוהפלט״ח״,של
 לטעזרבותשיתרוםניפלא,סרטזההכל

כולו. בעולם היהודים ולמען ארצנו
הילס, בוורליגלמן,דליה

ארצות־הברית לואליפורניה,
ב שהוזכרו הפלמ״ח, של הפוריים המעשים
הוש ),1172 הזה ;העולם הספר על ביקורת

ב נתגלו פרטיו אשר התסריט, מתוך מטו
).1175(הזה העולם עמודי מעל הראשונה פעם

עיניים ארבע
לר מלכתחילה לסרבאציוס נתנו לא מדוע

 הרי עיניים״? ב״ארבע אייכמן את אות
אה־ב״ארבעאותולשמועדרשלאהוא

אייכמן עיני

פדכאציוס עיני

 הזה (העולם העורר של והרמז — ניים״
— ברור. טכשירי-האזנה על )121•!

ב יסתכל סרבאציוסעםאיכפתזהלמי
ויתשניהםשיסתכלוולהיפד?,אייכם!עיני

נו!
 טבריה גולדין, מרים

תמונות. ראה — הסיניים ארבע

כמדבר פגישה
 בחיפושים עזרתכם את לבקש ברצוננו

 תמונתם אשר חביבים, אלמונים שני אחרי
אצלם. ותמונתנו אצלנו

 ביצענו ובעלי שאניבטיולהתרחשהדבר
אילת.עדטמתולחבאופנייםנסענובסוכות.

ואלמוני הרון קוראים
 מנווה־ רחוק לא לאילת, בדרכנו כשהיינו

 בי! הדרד באמצע מסעדה (היא מידבר
 בחוריםבשניפנשנוויטבתה)רמוזמצפה

 שאלומאוד,בנוהתעניינוהםקטנוע.על
 ושלנו. שלהם במצלמה הצטלמו וגם לפרטים

 כתובתלקחתושכחנונפרדנו,דברשלבסופו
מהשני. אחד

 לתת וכן תמונתנו, את רוצים ואנוהיות
 אתבזאתמצרפיםאנותמונתם,אתלהם

 מישכלנקווהלפרסמה,ומבקשיםהתמונה
 תשומת־ליבםאתייסבויודעםשטכירם
עמנו. שיתקשרו כדי לתמונה,

 רמברנדט רחוב הרון, ויפר, מתי
תל־אביב ,34

(נקבה) 1 : (זכר) 1
 נרגעתי כמה לעצמכם מתארים אינכם

 (העולם סוס"כמו״חוקבכתכהכשקראתי
 בין״היחסיםהבא:הפסוקאת)12י9הזה

״.1ל־1הואבארץהנקבותלבי!הזכרים
 התרבותוהשפעתצרפת,עםבריתנולאור

 היחסיםכיחששתיהארץ,עלהצרפתית
 לאהם,בארץהנקבותלבי!הזכריםביו

.1ל־ 2 פעם,
 רחובות רונן, אביאל

אחד. : אחד י— המגיה את ניצח רונן הקורא

לגמרי רציני
 מתכתבת אני .17 בת ישראלית נערה אני

מחברותיאחתבגולה.יהודינוערעם

סופר
 לה שיעזרו מתאימים

 שלאמקווהאני
 פזיגערהאניקט;,

 שתראותמונתי,את
הרציגהפרצותכמו

 באר־נמצאתלעט
 במוסדצות־הברית,

וחיהודי,סוציאלי
 מהוריה. בנפרד יה

 ואמהנוצריאביה
 אורח־החייםיהודיה,

 נוצרי. הוא בביתה
 נקשרההנ״להנערה

 ועלהיהודית,לדת
מהוריה.נפרדהכן

 לה סיפרתי אני
 ועלבארץהנוערעל

 האזרחשלהחופש
הבחימכלבמדינה

 משתוקקתהיאנות.
 ארצהלעלותאןרס

 ישראלית,ולהיות
בפונהאניכמוני.

 ה־המוסדותאלזה
 שאיפתה. את להנשים

 וגילישהיותתחשבו
 בזהמצרפתאניזה.

רציניים,דברישבל
 אליכם. שניבט י

רמודגן סופר, ז׳נס

כרחובות השתוללות
 מטכווני נופים למספר לפנות לי הרש!
 להתאחדותבמדינה:הכדורגלספורטומעצבי

 מכבי׳למרכזהשופטים,להתאחדותלכדורגל,
 בדורגלמישחקעםבקשרהספורט,לעתונות

 שנערכהההשתוללות•לכנותויותר(נכוו
ברחובות,מכבימנרשעל28.1.61בשבת
 מכבינגדשעריים־רחובותמכבימשחק
״ חדרה.
 לזכות,11לבעיטת־השופטלשריקתער

 דקהמאותהלמישרין.הכלהתנהלחדרה,
 שעדייםשחקנילשדה־קטל.גרשהמיהפד

 גסותבקללותהשופטאתגידפורחובות
 לנשר■מצדו.הנבהללאודחפוהו,ונמרצות

 החלוהנבה,ללאלעשותניתןשהכלאו
 גבירצמזהצעירים.חדרהבשחקנימכים
 11ה־בעיטתאתשירהלפניסטירה,קיבל

 חלקיבכלרבותפעמיםהוכהרוטמןהשוער
 סבבי־בקבוצתאחרשחקןהיהולאגופו,
 כרכדיעדנאמנות,מכותספגשלאחדרה

 לבית• לילה באותו נלקח זוהר חיים שהשחקן
 כליותמהתקפתסובלכשהואבחיפה,חולים

 בטווחנעשהזהכלבבטנו.בעיטהעקב
 מנתשעלכדי־בדעדלשופט,מאודקרוב

 גבולהפנותהשופטחייבהיהלהתעלם
המקרים. ברוב

 חדרה משחקני כמה הוכו המישחקאחרי
התוצאה. שהשוו על הקהל, על־ידי

 מר חדרה,מאמןכשניסההמישחק,במשד
 הושתקלשחקניו,הוראותלתתשלפנברג,

 רחובות, ואנשי מסדרני כמה על־ידי בגסות
המשחק. בעת עצמו במינרש שהיו

 במגרשיההשתוללותתפסיקומתירבותי,
הספורט?

חדרה לובין, אבשלום
 מכבי שתקן לשעבר לובין, הקורא תלונת
 טיפול טעונה רבות, שנים במשך חדרה
המוסמכים■ המוסדות מטעם

לאשכול עזרה
 (העולם לילדים״ לחם ״במקום מהכתבה

 ״ראדיו״ השבועון כי לי התברר )12י8 הזה
נמכרת. חוברת כל על אגורות חמש מפסיד
 אתלקנותלהפסיקאפוא,מציע,אני

 הפסדיםלגרוםלאכדיפשוט״ראריו״,
השבועון. למערכת

תל־אביב ישין, יגאל

ג ה ר נ י ה $ו ז ו6
ן יוגרלו ערך יקרי פרסים ם; ס ס ח ה

״אולימפיק״ חב׳ של סילון במטוס ה ס י ס•
חופשה. דמי עם — וחזרה לפרים

התיכון. בים שהם באנית ל ו י ס •
נגן ארוכי תקליטים 25 של ה• י ר פ ס
ם רבים ופרסים ספי נו

, ר ת ו י זהיר נהג כל יזכה נו אשר ב ס ר פ ר ה ק י ה

הזולת! וחיי חייו־
ההרשמה: 'מקומות

תאונות! למניעת הלאומית המועצה סניפי בכל (1
ואזוריות! מקומיות במועצות בעיריות׳ (2

!״פז• -סונול״, ״דלק״, תחנות בכל (3
המוסכים! אגוד במוסכי (4

בארץ. הדואר בתי בכל (5

ם ז י ה ם ש ד ן ע ר ה

תאונות למניעת הלאומית המועצה

 לקבלת אחרון שבוע
1960 שנת כריכות
 (על-יד 8 גליקסון תל־אביב, הזה״, ״העולם במשרדי

דיזנגוף). כיכר
 הכרך. ל״י 5.— הוא הכריכה מחיר
 בין בשבוע וחמישי שני יום הכרכים: קבלת שעות

אחר־הצהרים. שמונה עד שש השעות

אביטל את שורק

12203 הזה העולם




