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 העשרים! המאה של הקולנועית הסנסציה
 תיאטרון בצורת הקולנוע

בירושלים ממדים 3ב־ הראשון הסרט

השעוה ביה
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 טכעיים בצבעים - וורנר אחים תוצרת
.ד2 ממוצ-ש החל ממדים. וכתלת

ע ו נ ל ו ק ן ב סו י ד א
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הנוער אויבי
המין, מחלות

ורפויין. מניעתן
מאת

זידמן מרדכי הד״ר

המכ לחץ עלי שגבר אחרי
החל העצות, מבקשי של תבים
 לשם שעה לפי להשיב, טתי

נו שאינם למכתבים גם נסיון,
 זה אם להתקשרויות. דווקא געים
 את לי שלחו בעיניכם, חן מוצא

 של זה חדש לאופי הערותיכם
כן. גם לא, אם המדור.

מח )849/142( 27 בי הארץ יליד
ם בת־זוג פש  20—22 בגיל למכתבי

חובבת דתית, לא נאה, שתהיה מו־ ו

ת ו מ ל צ מ

 ̂ בעבר שהוצגו ממדיים תלת לסרטים קשר שום זה לסרט אין
\ הקולנוע בעולם ביותר הגדול המאורע בארץ. כעת המוצגים או  

 קץ אין שנה. 25 לפני הראשון המדבר הסרט הופעת מאז
זה עלילתי בסרט ולהתרשמות להתפעלות

- בלבד 16 גיל מעל הכניסה -

חיפה מאי וקולנוע ת״א אוריון בקולנוע בקרוב

מבולבל הדברן  מן מתייאש — ה
ם העובדה ל מצליח הוא שבמכתבי

ו ונשגבים. רמים דברים על שוחח
שתו אילו שונה בפגי ו נאלם הרא

עו אסון. זה אין לדעתי. התבלבל.
מנו כב הקטן ל ר לש לך אל גם, מו
ם מדברים כוח. טי מל ובגליים, פעו

ת בד עיו ק ב  אילו בעולם. הנשק פרו
תה לפוצץ מתחיל היית ב מיד או
רק, נשק מפו מת וודאי היא היתה ה

בלבלת.
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תה ת גם ע עו ש היום! ב
 יסודיים, בתי״ס למסיימי נוספים. מחזורים מתחילים 1.2.54ב־ .

ע ללמוד המעונין לכל לגיוס, למועמדים גימנסיות, לבוגרי צו ק  מ
! עתידך את המבטיח שמושי,

 - ררים ולמשתה לחיילים ילדיכם. את רשמו - הורים
הגהה.

i

 שמעתה להודיע, מתכבדים הננו
 וכל מצלמות אצלנו לקנות אפשר

 נוחים. בתשלומים צילום מכשירי
 - היום עוד צלם
יותר! מאוחר שלם

, .

[ ד נ ר ב ־ ו ט ז □
אל 4—6 ,10—12 בשעות יום כל בהקדם פנה להרשמה

והנדסה״, לשרטוט ״המכון
ג/ ק׳ ת״א, ,16 ישראל מקוה רח׳  עליה .17 בת נערה של למכתב

רצינית. קצת רק להיות

מר )849/143( ,17 בן צעיר או  ה
בל שאינו ת מחוסר סו  עם היכרו
ת, עונין, בנו  להתכתב זאת, בכל מ

ת עם ם. לניל מתחת עירוני ב הניו
ת. תהיה שלא תנאי ה האיש ג׳יננ׳י
טייס, בטכניקה מתעניין צעיר אף ו  שו

 באקור־ מננן לחיל־האויר, להתגייס
בל דיון מקו החברה. על ו

שלמית, ,16—17 בגיל נערה ה ירו
קה אוהבת סי ת, מו  עם יחד קלאסי

שת א־ננה זאת ת מתביי דו הו  בחיבה ל
סיקת בה, ריקודים למו כ ביחוד טו

עת שהיא מ ש הם, מו תי  שלא מפיו
או ל סו סבי בינג של בפז, י ו קרו

 עניין ספק ללא תמצא ליין, פרנק'
שלמי בצעיר  המכריז )849/146( הירו
מור שחוש טל. אינו שלו ההו מבו

ה אני ר ם סבו  מ־ יגרע לא שמאו
שאל אם כבוזץ*, תה ת  לאיזה או

השח הם ומי ללכת, ברצונה סרט
 כבר השאר עליה. האהובים קנים
אליו. יבוא מ

אליסט די טי אי מנ  /144( .32 בן רו
סלוני )849 טי־ שונא אנ ת, ו שו ציניו
ש בעלת צעירה עם להתכתב אף  נפ

ת. טי ת ועדינה. רגישה פיו לו אח סגו
ת. פי רו צוני, כיו  חברתי, מעמד חי
שרה, תקין, פיזי מצב כו׳ דירה מ  ו

ת. לא לגמרי הכרחיו

 /147( 18—17 בגיל נערים קבוצה
הבי עליזים. שהם )849 ו חיים או

ת, נעדרי ביו  להתכתב מעוניינים סנו
ת נערות עם עלו ת ב ת, תכונו מו  דו

 וגם נחמדות גם תהיינה לכך שפרט
תל־*זביביות. .15 לנ'ל מעל

שא. כל על קה, חוץ נו טי לי מפו
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 בשעורי־העניב כי מתרגזת הנעלבת
ב״ שם דבו  רק לב הכיתה של ה״
 כל משר עליו מסתכל המודה, אל

שעור.  בש־ מצייינת נקמה לי יש ה
שך את אף הכתכלי בילד.  השעדד מ

רה. רק  ל־ תזכי אולי זאת חלף במו
״, שימת־לב ב בו ח ״ ת ה זו, ובהזדמנו

הזה העולם כריכות
 העולם גליונות בכריכת המעונינים קוראיגו לנוחיות

 את למסור אפשר בהם קבועים מועדים נקבעו הזה
תל־אביב 8 גליקסון רח׳ הזה, העולם בהנהלת הגליונות

 בשבוע ו־ה׳ ג׳ א׳ ימים הקבלה! שעות
16.00—18.00ו־ 1.00—13.00 השעות בין

אלה, קבלה שעות על לשמור מתבקשים הקוראים
לכריכה. גליונות יתקבלו לא להם פרט כי

 עם להמציא יש ל״י, 3.500 שהוא הכרד׳ מחיר
הגליונות. מסירת

 אפשר הכרך, להשלמת החסרים קודמים, גליונות
 לגליון. פרוטה 220 תמורת הזה העולם בהנהלת להשיג

.28.2.54ה־ הוא הגליונות למסירת אחרון תאריך
ה ל ה נ ה ה

ט ר ו פ ס

כדורגל
הסערה אחר■ שקט

 משחק־ סיום לפני מספר שבועות
 הכדויגל חסידי עיני הופנו הליגה,
 החשובית, הטבלאות לשלוש בארץ

 היתה התמונה קבוצות. 37 הכוללות
 12 המונה הראשונה, בליגה : מוזרה

 יודעות אינן עדיין מהן שש קבוצות,
 על והמערכה ההכרעה, תיפול כיצד

מא יותר מעניינת בליגה הישארות
נוח. שמצבן הטובות, בין המאבק שר

 : הפיך המצב דרום, השנייה, בליגה
 בבכורה, לזכות מנסות קבוצות שתי

רחו הפועל הראשונה. לליגה ?הכנס
 נקודות 9מ־ יותר הפסיד שלא בות,
 בראש השבוע צעד משחקים, 24 מתוך
 3 של בהפרש ירושלים בית״ר לפני

 לשבוע עד קיוותה בית״ר נקודות.
 הראשון, המקום את לתפוס שעבר
 שבאו הקנאים אוהדיה למאות גרמה

v הפועל־ירושלים עם הדרבי לתחרות
 היה הפועל על הנצחון מרה. אכזבה
תי שההכרעה תקווה פתח משאיר

 שתי בין הגורלי במשחק בסיום, פול
 נגייין אולם הראשונות. הקבוצות

 בית״ר קבוצת סיכויי את קלקל הפועל
כ בעזרת זאת, למרות ניכר. באופן

א גם לקרות העלולות הפתעות מה
 בית״ר הניחה לא עדיין יריבותיה, צל
הנשק. את

 גועש, פחות הצפון היה מאידן,
 בצפון, ב׳ ליגה משחקי סיום ולפני
 יעלה חדרה שהפועל ברור היד, כבר

 בהפרש הראשונה, לליגה זאת בעונה
נקודות. של גדול

 שקט לפתע השתרר כך משום אולי
 הפועל׳ חוגי ההתאחדות. במסדרוני

 מכבי משחק שערורית לאחר שגעשו
 >847 הזה (העולם וחיפה פתח־תקוה

ה במתן הראשונים את האשימו בה
בשמ הביטו תחילה, בכוונה נקודות

 השניה, הליגה טבלאות שתי על חה
 השבוע התקפתם. את בהרבה ריככו
ה כי ההתאחדות עסקני כמה רמזו

 כדי כנראה, יבוטל החיפאי בירור
ה תחרויות לפני הליגה פיצוץ למנוע
ויוגוסלביה. יוון עם העולמי גביע

יחסים
ריקה קומה
 כחברה השנה ישראל הוכרה כאשר
נח אסיה עמי של הספורט באיגוד

 ההתאחדות מקורבי בעיני הדבר׳ שב
 העלול חשוב כהישג החוץ, ומשרד
ה מכל המדינה של לעניניה לעזור

מ יותר עוד גברה השמחה בחינות.
 מנילה למשחקי הזמנה שנתקבלה

הפיליפי באיי מאי בחודש שייערכו
נים.

כס מבחינה הענייה ההתאחדות
 את ניצלה החוץ, למשרד פנתה ,פית

ל פחות לא נוגע שהעניין העובדה
 שברחוב הצר לחדר מאשר קריה
 הכסף את ביקשה בתל״אביב, ברנר

צנע. למשלחת הדרוש
 חוברות החלו ומתן המשא משך
 על להיערם רב תעמולתי וחומר

 החוב־ באחת ההתאחדות. שולחנות
 על סטטיסטית טבלה הודפסה וות
 התחרויות חודש במשך האוויר מזג

 להציץ טרח מישהו כאשר במאנילה.
עי את מיד פקח המשעממת בטבלה

 הפיליפינים איי בבירת החום ניו,
 מאי ביום מעלות 40מ" ליותר מגיע
רגיל.

ה יזוזו ״כיצד ? ישלם ..האוצר
 שאל הזאת?״ הלבה בתוך צברים
 הפצצה זו היתה לא אולם עסקן.

 נעדרו המשתתפים ברשימת היחידה.
השתת על כמחאה ערב מדינות שש

ישראל. של פותה
 נועדה להשתתפות כי ברור היה

 נדמה והיד, מיוחדת, חשיבות עתה
 את שיממן רק לא החוץ שמשרד
 את וירחיב יתאמץ אף אלא הנסיעה,

 נבחרת לצירוף אולי יביא המשלחת,
ב הטובים הסיכויים בעלת כדורגל,

הספורט. ענפי מכל יותר
 האוצר. החלטת נתקבלה השבוע

רי הקופה תינתן. לא הקצבה שום
יש שלושה או שניים יצליחו אם קה•

 יצטרכו נדבות, בעזרת לנסוע ראלים
כרטיס ממחיר אחוזים 90 להוסיף


