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 להלכה — להונגריה בחזרה הועברו

 עם הגבול שעל למחוז — לטובתם
 מבתיהם נקרעו הם למעשה יוגוסלוויה.

 בתיהם לכובשי בעל־כורחם והפכו
 גורשו אשר אחרים, של ואדמותיהם

• שמהם למחנות״ריכוז, כפרים מאותם
חזרו. לא

 עצמם את מצאו איכרים אותם
היוגוסלוויים. הפרטיזנים בידי שבויים
 עברו הנשים לחזור, בלי נעלמו הגברים
 והתעללות עבודות־פרך של תקופות

בסיפורי־השואה. רק נשמעו שדוגמתם
 בהקרנה שנכח יוגוסלווי עיתונאי

 יוקרן לא הזה שהסרט חששו את הביע
שנים. הרבה עוד במולדתו

 מרגוע למצוא יכלו לא הצופים
— המנקרות השאלות אחרי לנפשם

 נורא גורל לאותו אחראי למעשה מי
 הממשלה מפשע? חפה קהילה של

 והפקירה לחזור להם שקראה בבית,
 על שהכריזו פרטיזנים, אותם או אותם,
 פראיים והיו כלוחמי־חרות עצמם

 שנגדם הגרמנים, כמו כמעט ואכזריים,
 הוא זו מפרשה היחידה המסקנה לחמו?

 למד לא שאיש סתומות, טרגדיות שיש
 נעלמו, האשמים כל — הלקח את מהן

הקרבנות. רק נשארו
 ההונגרים הגיעו בסירטי״העלילה

 מעזים אינם עדיין אבל ,1956 לשנת
 בעתיד יעזו אם ספק הלאה. ללכת
 אחרי אירע מה בתמונות לספר הקרוב
 הסובייטיים כשהטנקים הזו, השנה
 רותקה ובישראל לבודאפשט, נכנסו

סיני. למיבצע תשומת־הלב
פרנץ שעלת(של בשם סאטירי סרט

לאוהבים יומן
אינטימי״ .יומן מסרש, מרתה של הקודם הסרט המשך

 לארועי תיזכורת מעביר גארדוש)
 ילד, של עיניו דרך בבודאפשט, 1956

 מישפה? של התנהגותה את הסוקר
 ישב שהפחד שעה ממוצעת, בורגנית
 העסוק הילד, אדם; כל של בקיבתו
 בגילו, ילד כל כמו המין, בגילוי

 מכדור־ לכיתה חבר של ממותו מזדעזע
 תופעות מתאר אליו; כוון שלא רובה
 אמו של בגידה וחמדנות, פחד של

 מנוראות להתעלם ונסיונות בבעלה
 יעבור עד ניטראלי ולהישאר התקופה

 — הכל ומעל ושוחד, צביעות זעם,
 יצר מכל יותר החזק יצר־ההישרדות,

אחר.
 המסורבלת לבירוקרטיה הכניעה

 האדם את שחונקים הכבדים והכבלים
אחר נושא הוא העולם של זה בחלק

__________________דגים מסעדת
 של מגוון במיבחר ומצטיינת נוחה כשרה, מסעדה

 פתוחה המסעדה אמנון(מושט). - ובעיקר מטעמים.
 מן ההנאה את ומשלימה אורח, ולעוברי הכפר לאורחי
במקום. השהיה
ליען שאם ואמור בוא

 חוות בארץ; ביותר המלהיב הדבר - זה כל יד על
 רך גחל נבקעת, ביצה מקחב לראות אפשר יענים.

יענים. שכולה בחווה בוגדם, מענים
לוותר! אסור - אלה כל על

 246161 טל. ,90 בן־יהודה ת״א, בקיבוצים: הארתה
02־240213 ירושלים: ,052-21436 רעננה:

 יענים וחוות נופש כפר
06-757555/6 טלפי(:

 והאוירה נוח האויר מזג
 והמרת משגע הנוף נעימה,

רומנטית.
 כפר האון. - אלה כל בתוך
 שפת על יענים, וחוות נופש

 מרווחים ביתנים המרת.
 מצוין בסיס וממוזגים,

 תיירות אתרי באזור, לטיולים
 של מהנה ותחושה סמוכים
אמיתית. חופשה

אקורדיוניסטית
 ומישחקי־חברה שיקופיות עם בציבור שירה מארגנת

במסיבות
 לימי־הולדת מיוחדת תוכנית
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עבודות א-א.
 עבודות מבצעים *

וביוב מים אינסטלציה,
חשמל עבודות *
 מהיר, חימום מתקינים *

במיבצע
 מהיר שרות *

 870090 טלפון מישרד:
5524289 טלפון בית:
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סמו״ס שותפים ללא
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 בישראל השיניים רופאי הסתדרות ע״י מאושרת אלמקס השיניים משחת
שוויץ. >,3X84 ברשיון בע״נז פרמצרטינת תעשיות ^ק־י׳ו ע״י מיוצרת

א טבע. במשרדי המבצע תקנון .29.4.87 ב ההגרלה מישים כולל •ל

דון ללונ
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