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דואגת
לצרכניה...

 תשומת את הפנו מומחינו
השמ יתר בין כי לכך לבנו
 אחוז המכילים הצמחיים, נים

 שומן חומצות של נמוך
במ מצטיין במימן׳ רוויות

 מנבטי המופק השמן יוחד
 לתכונותיו תודות — תירם

הפיזיולוגיות.
 בארצות־ אמנם כי נוכחנו
 אחרות ובארצות הברית

ה על הרופאים ממליצים
 בתור תירם בשמן שימוש

הנו לאנשים דיאטטי שמן
כולס לעודף להשמנה, טים

ה ולהסתיידות בדם טרול
עורקים.

 והננו מאמצים על חסנו לא
ב עלה כי להודיע שמחים

 נבטי של כמות להשיג ידינו
 תירס שמן להפקת תירם

מזוקק.
 ללקוחותינו מציעים הננו
 זך דיאטטי, תירם שמן

 ומתאים לעיכול קל ומזוקק,
 הטיגון׳ הבישול, צורות לכל

ולסלטים. האפיה

1 פקידיט
1 תלמידים

1 סטודגטיס
ל* קיץ לקורס היום עוד הרשמו

קצרנות
 אנגלית ו/או עברית

 בשבוע) פעמיים הודשים, (שני
 ).GREGG( גרג- ב״אולפן
 (קמפינסקי), בר״קמא ח. המנהל:
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החי
חצ?כ מסע

 מאות לתיירים נמכרו לישראל,
J קצר, תעודתי סרט של העתקים 

 העצמאות ביום צה״ל מצעד את שתיאר
 היתר, שלו ושמוסיקת־הרקע האחרון,

 קדינזוז הנודע, הכנסייתי הלכת שיר
ישו! חיילי

★ ★ ★
סער פלוגות

 אנפות־ להקת התיישבה חדרה, ף■•
 הקימה מפא״י, מועדון בחצר *בקר!

 גרשה האקליפטים, צמרות על קיני־קבע
 את מנעה המועדון, חברי את בצחנתה

במקום. אסיפות־ד,בחירות של קיומן
★ ★ ★

1 בבקשה קדימה,
 מזכירות חברי אירגנו **•נחשולים,

J מהשדות הקש העברת את המשק 
 חבר לכל שלחו צבאי, במבצע למתבנים

 את בכתב־יד הוסיפו משוכפל, צו־גיוס
״בבקשה״• המלה

★ ★ ★
המרים הענבים

 שזיפים ילדים גנבו גבעתיים, ך•
ב מהמקום הוצאו הבחלה, !*ממחסן־

 האציטלין, בגז מסוממים האחרון, רגע
הפירות. את המבחיל

★ ★ ★
פדגוגית פואמה

 ל־ בית־ספר תלמידות טלפנו יפו, ך■
J ,בת בתה כי לה בישרו מורתן 

הס בושת, לבית ונגררה נאנסה 14ה־
 זאת עשו כי המשטרה בחקירת בירו

נקמה. מתוך
★ ★ ★

•בקר נביא
■0י

*  ויאן מורים מת צרפת, פאריס, ן
 הקרנת־ בעת משבץ־לב, 39ה־ בו—.)

 קבר- על לירוק אבוא סרטו של הבכורה
רד•

★ ★ ★
הניידות מרחמת

•  משטרה ניידת עקבה תל׳אכיב, ן
גיל סגורה, מסחרית מכונית אחרי—.)

נייד. בית־בושת בה תה
★ ★ ★

חמור? איזהו
 המשמרת סמל רגז חיפה, מפרץ ן*
*  שנהג ההגאי על חיל־הים באוניית !
צי תוך אל צעק בזיגזגים, האונייה את
ה ליד עומד חמור ״איזה הקול: נור

המפקד.״ אני, ״זה תשובה: קיבל הגה?"
★ ★ ★

סרט או זוג
mmmmmmmrnmt*

 הכפר מוכתר התבקש בבול בפר ף■
 תאומות, שתי הלידה בספר לרשום—!

 גילה יום, באותו הכפר •לתושב שנולדו
לפני שנה נולדה מהתאומות אחת כי
לנישואים. מחוץ כן,

★ ★ ★
השינה בגפי על

 רדגרייב לו נהג בריטניה, לונדון, ף•
ת א *  בעיר, ראשי ברחוב מכוניתו !

 העוברים־ לו מאותתים מדוע הבין לא
רמ ליד לכשעצר גילה, בבהלה, ושבים

 כנף על נרדמה השלוש בת בתו כי זור׳
עימו. יחד נסעה המכונית,

★ ★ ★
ירוקה! הוי,

 23 בת צעירה שידלה תל*אכיב, ף״
 לדבר- אזרחית לבוש !*סמל־משטרה

 חדשה ״אני לכשנעצרה: התנצלה עבירה,
אחד.״ אף עדיין מכירה לא אני ,בעיר.

★ ★ ★
תחמוד! לא

 12 בן ילד נתפס צרפת, ונסאן, ^
ף שזיי  בריג׳יט של חתימתה את !*

 אוטוגרא־ כמאה למכור הצליח בארדו,
ב מורו על־ידי נענש הכוכבת, של פים

הדיברות. עשרת את פעם אלף העתקת

T I I T ה־ מכל עשו טיבה כל ״בלי 
1 41J I וסנסציוני,״ זול עסק ענין 

מנתנ אש״ד נהג ),30( כהן לאומי טוען
 שלנו, התעשיה את נפתח לא ״מדוע יה•

ה גרמניה? עם זו כמו עיסקות, על־ידי
 במדינה אחר דבר כל שכמו היא צרה

 ענין את גם לנצל המפלגות רוצות שלנו,
 היה לא אחרת הבחירות. לצרכי העיסקה

הזה.״ הרעש כל קם

■ ץ *  מתל־אביב )69( גרוס לברונו |
I A J הוא מדוע להסביר מאד קשה 
 שבלב דבר ״זד, הנשק• למכירת מתנגד

מבחי להסביר אי־אפשר שבלב •דברים
ה פקיד הזקן, לפנסיונר הגיונית.״ נת

 בגרמניה, רבים ידידים לשעבר, סוכנות
 ״אולם קבוע. באופן מתכתב הוא עמהם
 נשמע זה לגרמניה? אנחנו נשק? למכור

גרוטסקי.״ ממש

5s בעד
 ״אם מתל-אביב•

 הידועים הגרמנים,
 רוצי הצבאי, שטח

 בעצם בבקשה. אז
 t בפוליטיקה, שה
 לקבל נמשיך אם

נמנ לא שני ומצד

נשק הוא גוסטב הקרל ״גם |
I A J ,לקנות יכולים והגרמנים טוב

מח אומר רוצים,״ הם אם משוודיה אותו
 ״אם מתל־אביב• )37( בלום שלמה סנאי

ממ שתקנה נשק, לקנות רוצה גרמניה
 שאולי נשק, דווקא לא אחרות. דינות

במח שהיו כמוני, אנשים אותו מייצרים
שלהם.״ הריכוז נות

1 ״העולם שר מק «שאר

\1 למכור
 ״העדל 1וזורי\\ השבוע שהציגו השאלה
 ״ה וזר-וזשוועית: היהה ברוווב, האורוז

 לגרה! הישראלי ן2הנש הכירה נגר או
 הגרול ההפהננוה אווה אה היוו הנזשאל

 ״הנוולב השאלי הצביעו כה ער אב לים.
 לוזיה הנשאלים, של ביוהר ברורה הה

 1 \ל2בשיווי-הש האזזרון ההשאל הצבויין
ה  עב* אהר בולה וזהך והנגר. הבער בו
ה הההש להעלה של הם הנשאלים האו

| ך  ה־ עקרת־הבית של לדעתה ך■ |
 ),25(ברוכשטיין תמר נתניתית 11(4
 אנחנו המסחרית• הבחינה מן בסדר ״זד,

 נכון זר. ומטבע מוגבר ליצוא זקוקים
מו מבחינה כך עם להשלים קשה שקצת
 שלא או כבר. אז כבר, אם אולם סרית,
 גמור, חרם אתם, מגע כל מקיימים היינו

 בעצם עליהם מתעלים שאנו נוכיח או
טינה.״ שומרים שאיננו 'העובדה,

ך1  למכור אפשר אחר דבר ״כל י
A J | מלי־ איזבלה חושבת לגרמנים,״ 

 תל־ תושבת כיום מצ׳כיה, )50( נובסקי
 זה לגרמנים, נשק מוכרים ״אם אביב•
 אנשים, אותם של במוראל קשה פוגע

 דור בעוד הגרמני. מהעם נוראות שסבלו
 לא כבר כשהזכרונות דורות, שני או

כש עכשיו, לא אבל טריים, כל־כך יהיו
נאצים.״ אלפי חיים עוד

32 בעד
 קיימיו ברונשטיין,

 מצפון של סוגים
 הפול והמצפון עם

 יכו כלכלית, חינה
 ״אנ ברגשות• חק

 כי ראש־הממשלה
ך — נה תי ר כ ה

 עוד היום שהזכרונות רק ״לא
I A I מכי כמו לעסקים, מדי טריים

 שגרמניה אלא הללו, לרוצחים נשק רת
בפול אחרים, גם שאירגנר, זו הרתה גם
 ד״ר יהודים.״ להשמיד ואוקראינים, נים

 ב־ רופא מפולין, ),48( גוסליב אלכסנדר
 נוסד, אינו בתל־אביב, הדסה ביודחולים

איתם.״ יחסים כל נגד אני לפשרות.
- - - . .—י , י

■ ץ ן ן  מכי־ אז כן, שילומים ״אם ך
1, I I I פקי טוענת כן,״ גם נשק רת

 )20( נשואה גרונדלנד, אביבה צברית דה
 להיות צריכה אולי ״היתד, מתל־אביב•

 תיכף גרמניה עם שלנו ביחסים הגבלה
 היום, נמצאים שאנו במצב אבל בהתחלה.
 ביד ולדחות אחת to לקבל אי־אפשר
. האחרת.״

־ * ן י  הרוקחו !|
I A J אינו חן 

 גרמו עם על רים,
 שלי ״שכנה היא:

 סיפרה היא יה.
 אבל ויפה, טוב
 הכל, אף על שר,

עשר תוך משתנה
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