
 הסצס״גיס יאסגיס
ס עידכו ר פ ב

״ ד דו ־ ר ו כנ ״
תשכ״ג לשנת

 אלמגור גילה
 בן־שחר מרדכי
 גולן מנחם
 דורון דינה

 הנדל נחמה
 טופול חיים

 ישראלי שמעון
 מילוא יוסף

התרנגולים להקת

המפעל יוזם אחרונות׳/ ול״ידיעות

ו א ה ש כ ר ב

 הלאומי התיאטרון ״הבימה״,
 הקאמרי התיאטרון
 חיפה העירוני התיאטרון

 ״אהל״ תיאטרון
 ״זוטא״ תיאטרון
 ״זוית״ תיאטרון
 העונות תיאטרון

 חיפה-ת״א התיאטרון מועדון

 עשר השלושה תיאטרון
 ״גבע״ סרטים אולפני

 ישראל—אמריקה התרבות קרן

הלוי משה תיאטרון

 במועדון תתקיים אזזה״צ, 5.00 בשעה ,20.10.63 א/ ביום
 לבעיות ״החוג של ראשונה פגישה ביפו, ״החמאם״
 ״איחוד״ אגודת יו״ר שרשבסקי, ש. ד״ר התיכון״. המזרח

 לפגי בא״י וערבים יהודים ״יחסי על: ירצה ״נר״, ועורך
המדינה״. קום

ה ס י נ כ מוזמנים. וסטודנטים נוער ת. י חפש ה
יהודית־ערבית לאחוח הישראלי הנוער ועד

תל־אביב ,23113 ד. ת. תל־אביב, סניף

□יי ד ו ע ה״ ה הז
מי י ד ו נ י ה מ נ ש : ל ת ח א

ל״י 30 בארץ
ל״י 30 רגיל) (בדואר תבל ארצות לכל

ר א ו ד ר ב י ו א
ל״י 35 לקפריסין

ל״י 45 ועדן פרם אירופה, ארצות לכל
ל״י 55 אפריקה ארצות לכל
ל״י 55 אסיה ארצות לכל

ל״י 65 ומקסיקו קובה קנדה, לארצות־הברית,
ל״י 75 אמריקה לדרום

ל״י 85 וניו־זילנד לאוסטרליה

מכתבים

רפפורנז

יהודי? אתה האם
 מקבלות, יהודי, מיהו ושאלת הדת ויבוחי

 שונה מימד בחו״ל, היושב הישראלי לגבי
 לפגוש לי הזרמז בישראל. הד המעורר מזה
 בישראל. שביקר מדנמרק, בחור מזמז לא

 דעות חסר נפש, אציל סקאנדינבי, בתור
 שאלוהו כאשר מזועזע הוא היה קדומות,

 השאלה: אותה את ושעל, צעד בל על בארץ,
יהודי? אתה האם

לגזע, גזע ביז הנשואין בה ארץ בדנמרק,
 יום, יום של רגיל ענייז הם לדת, דת בין

מ יותר הרבה שחור גוון הדברים מקבלים
ה ב״גרמניה קורה הדבר היה אילו אשר

ה לישכת־התיירות תופתע אל לבז אחרת״.
 בשל תקטז מדנמרק התיירות אם ממשלתית

קופנהגן עצמוני, יוסף כד.
דמגוגית התבטאות

 ראש־השנה גליוז של השנה פסוקי ביז
 הבא, הפסוק את מצאתי >1358 הזה (העולם

אבר ״מאז שוראקי: אנדרי פרום׳ של בשמו
 היה אי־אפשר ,17ה־ המאה ועד אבינו הם

הודי בשם לנקוב  אירופה, מיוצאי אחד י
 שנשאר דבר שעשה
ל בהיסטוריה חקוק

הבאים.״ דורות
 האם היא: השאלה

ה הפרופסור התכווז
ה להיסטוריה נכבד

לישרא או כללית,
 החכווז והאם לית?
 ספרד ליהדות הוא

אשכנז? או
ה כיבוש ימי עד
פומפ־ על־ידי ארץ
לפ 63( הרומי יום

הנוצרים) ספירת ני
 על בכלל לדבר אין

 כי אירופה, יהדות
 אסיה יהדות על אם

ו (מצריים ואפריקה
בז, אם אד, חבש).

ה על דמגוגי כה באופן הנ״ל מתבטא כיצר
רי  הכלולות השנים )3500 מתור 1800( מי

בהגדרתו?
להז וכדאי אבינו, אברהם צאצאי כולנו

 נביאי אחרון מלאכי, של דבריו את כאז כיר
 אחר אל הלא לכולנו, אחר אב ״הלא הספר:
 לחלל באחיו, איש נבגוד מדוע — בראנו
אבותינו?" ברית

רבנו המבוקשת: הרשימה הרי לסיכום,
 רבנו אשכנז. יהדות — הגולה מאור נרשום

 קולומבוס ספרד. יהדות — מימון ב: משה
הודי שהיה — האנוסים. מן י

מבריה רפפורט, מרדכי
מהסן הצבא

 הטרחלת רחל של במדורה הסיפור למקרא
 הדתיות הבנות של הקצרים ההריונות על

עובר הזדעזעתי. — )1354 הזה (העולם
חד תשעה אמו ברחם להיות חייב נורמאלי

 זה חדש מצב בריא. להיוולד כדי שים,
עטנו. את לנוון עלול

ל — דתיות בנות הוא: הבדוק הרצפט
שכאלה! דברים מפני נם יתחסנו שם צבא.

טבריה ירקי, שלמה
איספהן כאן

 בשבו- שהופיעה הכתבה את לקרוא שמחנו
 על לכם ומודים באיספהן" ״הפלא בשם עונכם

 על האוהדת כתבתכם
באיראן. עבודתנו

 על שמחים הננו
היש לציבור שניתז
 משהו לשמוע ראלי

כאן. פעולתנו על
נזריאן, יצחק

טהרן
המוביל נצח

 הראשון במאמרכם
ה הכסה ״מוביל על

 הזה (העולם ארצי״
 כי טענתם )1300
יז אלה ממים ״חלק
 לכינרת, חזרה רמו

ה את בדרכו ייצור
 ההידרו־חשמלי כוח

כולו.״ למוביל הדרוש
 כל בשביל כוח די ליצור חלק יכול איר

לי יכולים לכינרת היורדים מים המוביל?
ה מזו קטנה בכמות רק חשמלי כוח צור

 גיליתם שמא או עצמם. להעלאת דרושה
 ליצור העתיקה האנושית לשאיפה פיתרוז
ירושלים הררי, בועז ניצחית? תנועה

 מובילה. פרפטואום במוביל אין דווקא. לאו
בו הקטע את בעיון יקרא הררי הקורא אם
 דובר לא שלב באותו טעותו. על יעמוד לו,

 על אלא הכינרת, מן המים שאיבת על עדיין
 מן חלק הורדת על־ידי הירדן. מן הזרמתם

 את לייצר היה ניתן הנמוכה, לכינרת המיס
ה כל לתיפעול דרוש שהיה החשמלי הכוח

אז. שתוכנן מוביל

בצרורות־־דואר צרות
 למבקר־הטרינה. שלחתי הבא המכתב את
הזאת: לשחיתות סור לבוא צריר

ה נושא־הטכחבים, הודיעני כשנה לפני
 סר לו אשלם לא אם כי לביתי, דואר מביא

 לי להביא יפסיק הוא — ל״י 5 של חודשי
מכתבים.

 רציתי שלא ומשום ברירה, לי היתה לא
 בקבלת רובה התלויה — פרנסתי את לקפח

 זאת עם יחד בקשתו. את מלאתי — מכתבים
 בתל- הדואר מנהל בפני בכתב התלוננתי

אביב.
 המכתבים ונושא שבועות, מספר עברו לא
 איום תור חזרה, מכתב־תלונתי את הביא
 הזהרתו את יפעיל הוא בי אחזור לא שאם

 אחד נפטר חורשים כמה לפני למעשה. הלכה
 הודיעני המכתבים ונושא העיר, מאזרחי

 עלי ולבז לירות, חמש בכד הפסיד הוא כי
חודש. כל ל״י 10 כעת לו לשלם

נזריאן

גור

אינני תיבת־דואר, לי שכרתי עכשיו מש ו
החוצפן. לנושא-המכתבים כלום לם

תל־אביב ש., ק. ־1ד*
 על בעתונים קוראים אנו לפעם פעם מדי

 מדוע חדשה. בולים סידרת של הוצאתה
 ללא חדשים בולים פעם כל הדואר מוציא
 באמת בולים פעם להוציא וכשצריד צורר,
 הדבר את מבטלים הם חשוב, עניי! לכבוד

שונים? בנימוקים
 הציפורים, בולי את מביא אני לדונמה

 בול מהוצאת בכלל והתעלם הדואר, שהוציא
 לו. שהוצע למרות — עולי־הנררום לזכר
 רק רבים כה בולים מוציא הדואר האם

גרידא? חומריים חישובים מתור
תל־אביב דוד, י.

בלב צלב
 תוכנית את לראות הלכתי סקרנות מתור

 להקים מתכוננת תל־אביב שעיריית הסיטי
 פשוט רציתי מנשייה. שכונת חורבות על

 העיר, בתוכנית כי הדבר נכון אם להיווכח
 מופיע גרמניים, אדריכלים על־ידי שתוכננה

).1357 הזה (העולם הקרם צלב
ו הדבר, בז אומנם כי לי התברר והנה
 בלב־ להיבנות העומדת הנבלה את ראיתי

בישראל. עיר של ליבה
ה ביצוע ננד מרה זעקה קול להרים יש

 ביאוגרפ־ לנו יכתיבו אל הגרמנית. תוכנית
ת יות הודיו  ואל גרמניים, אדריכלים של י

 מנאציזם. הנקי עברם את לנו להוכיח ינסו
 — ישראלית בעיר גרמנית תוכנית ביצוע
 והכתמת ישראל, עם כל בפני ביריקה כמוהו

ם ששת כל של שמם  על־ שנטבחו המיליוני
הנאצים. ידי

תל־אביב ברנשטיין, משה
בלעדיים צילומים

ה התמונות שתי היו אותי שהרגיז מה
ה בעמודים והשניה בשער האחת מכוערות,
 במבחני אותי להראות שהתיימרו פנימיים,

 הזה (העולם באהבה״ ״מרוסיה לסרט הבד
1300.(

 בחיי, הראשונה בפעם ראיתי אלו תמונות
 לי הסתבר אז רק עיתונכם. דפי גבי מעל

ה הצליח שכניראה
 תמונות לקלוט צלם
 החזרות בשעת אלי

ואנו שמרטיז לסרט
 תמונות ערכנו. כי

עלי היה אסור אשר
 והן להתפרסם, ה!
עי באף פורסמו לא
 אחר שבועון או תון

מלבדכם. בעולם,
 האחרונים בחודשים
 כתבות מתפרסמות

בעיתו עלי ותמונות
האי האנגלית, נות

ב והגרמנית טלקית
ה וכל קבוע, אופן

 צנועות הינן תמונות
 חוגי בין ומכובדות.

 וחברות- העיתונאים
 ה- רצינית כנערה ידועה אני פה ההסרטה

 נאה הוא פה ופירסומי עצמה, את מכבדת
בארץ שהיה כשם ומכובד,
פי״ ״קירקס לסרט בקשר  סרט זהו — היו

 ובלונדוז בקאז המוסרט צרפתי, ולא אננלי
כמו הטכנית. העוזרת נם הייתי בו ואשר

 הנערה של התפקיד את בו משחקת אני 13
לונדון גור, עליזה בעולם■ ביותר היפה

 כפי גור, הקוראה על־ידי שנשלחה התמונה
גלופה. ראה —עצמה בעיני חן מוצאת שהיא

לאופירה שירה
 שש־עשרה לניל מעל לילדים, שיר להל!
ה בעקבות שחובר בלבד, דוי  המזדנבת של וי

):1359 הזה (העולם נוימז אופירה
 תמימה / אופיר מארץ פייה היתה היה

 היו וענווה צניעות / הספיר. כעין וזכה
וצחוק לעג חוצפה, רחקו ממנה / לחוק, לה

 ויחשס / ונמהר, רע יום היום, ויהי
 הכספים, ניים הוא / ואכזר, רע שד בנפשה

^5אט מעבר אל הנאווה וישלח / הכרטיםםנ
/ שביה, בארץ היא אומללה מה הו,

 / מנת־חלקה, היו נופש ורק טיול רק
 פתע לולא / שאול ירדה וכמעט כחש נופה

הנדול. רלף הופיע
 נשמתה / ער־בלי־די, מטיב הקוסם, רלף

 אל בעוד אר / אשמדאי מכנפי הציל הוא
 הופיע שוב / רוב־טוב היא משיבה חיקו

החצוף. השד ימי, נ
 / יקסום, נם ערמה ברוב וילחש, וינחש

 / תום, עד הוא כבש אופירה נפש את שוב
 וישב / הכרטיס, וקנה הכספים, ניים שוב
לאטלנטיס. מעבר אופירה את

 כי בתקווה שלחה, הוא האורות״ ל״עיך
 לחדור הצליח הוא החשוכה לנפשה / האור

 ! במלונות־הפאר האומללה סבלה ושוב /
לאחר. אהיה — ביאוש ותחליט
שאותה / עשית: אחת טעות — נ׳ימי

חיפה א., א. משית■ א5מהכ

מנחם את ינחם מי
ה הפטריוט לו יושב מחריד. באמת זה

 הזה (העולם בארצות־הברית הזה ישראלי
 ער בושת מלא שהוא במכתבו ומגלה ),1359
מדוע? נשמתו. עמקי

 ולמעז שלמענה תל־אביב, פשוטה: מסיבה
 בתי-בושת. התמלאה בנבורה, נלחם ישראל

גל מנחם של בצערו בכנות משתתפת אני
 שאלות: מספר אותו לשאול רצוני אולם

 כד ומשום נקיים, הם בתי־הבושת בחו״ל האם
 נלחמת האם לישראל? לבוא שלא מעדיף הוא

לחו״ל? ירידה למען או עטר חרות למען
 לד שיהיה כדי תל-אביב את לנקות נשתדל

נלחמת. למענה למדינה לחזור חשק
כרכור בן־מיכאל, מלכד,

 תינתן זה במדור הקדימה זכות
 המצרפים קוראים של למבתביהם

למבתכים. תצלומיהם את

1362 הזה העדלס


