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 לכל בכירים׳ לפקידים עסקים, לאנשי
 בעודף טיפול - בישיבה העובדים

 המלה שהם ובשיטות במכשירים משקל
 הדם, המרצת של בטכניקה האחרונה

מיותר שומן וסילוק שרירים תפעול
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שוויצריים שעונים יצרני
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 ומבורכת טובה שנה מאחל
הראשי לסוכנו ללקוחותיו,

״ (£ 1 \7״  121 דיזנגוף תל-אביב, ז
תוצרתו את המוכרות החנויות ולכל

 64 סוקולוב חולון, פטמן,
 בני־ברק פרידמן;
71 אלנבי תל־אביב, מרגלית;

 62 ביאליק רמת־גן, ליפט,
 48 אלנבי תל־אביב, אמגא;
50 הרצל חיפה, מילר,

55 הרצל חיפה, גוקסכאוס,
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 מי לפני דע
ה ת עומד! א

 בבחירת התייעצות אופי, אנליזות
 וכו׳ חינוך בעיות החלפתו, או מקצוע
 יסוד על גרפולוגיים מבחנים על־ידי
הסכם. לפי קבלה שעות • מדעי.

הישראלי הגרבולוגי המכון
63344,223962 טל. ,911 וסד. ת״א,

במרינה
העם

 אבגי&מסר
□ האבני נמסר או

אדוני יאנזר זבחיכסי״ רוב לי ״למה
 ודם מריאים, וחלב אילים עולות ״שבעתי

חפצתי! לא ועתודים וכבשים פרים
 היו נפשי, שנאה ומועדיכם ״חודשיכם

נשוא! נלאיתי לטורח, עלי
שומע! איני — תפילה תרבו ״גם

 מנגד מעלליכם רוע והסירו היזכו ״רחצו,
הרם! חידלו עיני!

 אשרוחמוץ! משפט! זירשו היטיב! ״לימדו
אלמנה!״ ריבו יתום! שיפטו

 זקוקה הדתית היהדות היתד, לא מעולם
 בפרוס מאשר חדש בן־אמוץ לישעיהו יותר

 לא מעולם כי תשכ״ד. של הנוראים הימים
 — ספלים בזבחים יותר שקועה היתד,
 ומעולם — ותפילות חזירים כשרות, ענייני

 משפט בדרישת פחות שקועה היתד, לא
צדק. ובעשיית

רהי שברו נזירות, ד,יכו דתיים בריונים
 נשמע לא הדתי הקול אך ספרים. קרעו טים,

 עוול נגד מוסר־החברה: על מערכה בשום
 נגד ואי־צדק, שרירות נגד וחברתי, מדיני

 יחסי- בעד עדות, וקיפוח מיעוטים הפליית
 זד. זנחו שהדתיים נידמה והגינות. ריעות
 עוסקים דת, כל של החי התוך את מכבר

 אבני־ תחת וחסרות־ערך. ישנות בקליפות
מאד,־שערים. של מוסר־האבנים בא המוסר,

 ראש־השנד״ של תקיעת־השופר בהישמע
 דבריו את לזכור האמיתי הדתי לציבור מוטב

 מעמד החזיקו הם בן־אמוץ. ישעיהו של
 החוקי הטרור פירות ואילו שנה. 2500

 בישראל הדתיים העסקנים של והבלתי־חוקי
שנה. 25 אף מעמד יחזיקו אם ספק —

מדיניות
סין נצחו! קברי ב

 הצהובים הלבנים, השחורים, הגברים בין
 מלון מסדרונות את שמילאו והשחומים,

 ה־ הגברים שני בלטו לא בניקוסיה, לדרא
 יומיים־ כעבור אולם במיוחד. ממושקפים

 אף ואחדים כולם, אותם הכירו כבר שלושה
 מבטים להם. לעזור והשתדלו עימם התידדו

מ המשלחת ״זוהי אחריהם. עקבו סקרניים
לזה. זה הצירים לחשו ישראל!״

 כי ההגדרה. בעצם נועז משהו היה
ה גוף האפרדאסיאתית, ארגון־הסולידריות

ההיס ועידת־באנדונג מסורת את ממשיך
 מיצרית. להשפעה רבה במידה נתון טורית,
 אירופה כבן הנראה גבר הכללי, מזכירה

 אל־סבאי. בשם נמרץ מיצרי הוא הצפונית,
 ב־ השפעתם את ד,מיצרים ניצלו בעבר

 אנטי־ישראליות החלטות קבלת לשם אירגון
ביותר. חריפות
 גלוייה כח־נד. מתוך בא הישראלי הצמד
ב השמית הפעולה מרכז זה. מצב לשנות
 אפרו־אסיאתית, בסולידריות הדוגל ישראל,
 להפקירה דאין זו, במה לזנוח שאין החליט

 שניים שלח כן על המצרית. התעמולה בידי
 להם יוענק כי תבע לקפריסין, מראשיו

משקיפים. של רישמי מעמד
 ירדור, יעקוב ר ד״ ״י. לח של הדוגמה

 איך קשה: בעייה בפני עמד ראשון, שיצא
 בניקו־ שהתכנסו הצירים רוב כי להתחיל?

 חוגים בישראל קיימים כי כלל ידעו לא סיד,
 בניטראליזם, הדוגלים אנטי־אימפריאליסטיים,

 ובהשתלבות אפרו־אסיד, של באוריינטציה
במרחב.
 בלתי־מורגל אינו ירדור עורך־הדין אולם

 מלחמת־המחתרת של בעיצומה כזה. למצב
 שם להקים כדי לפאריס נשלח בארץ־ישראל

 הצליח לח״י, של מחתרתית מדינית לישכד,
 בינלאומיים קשרים לקשור קצר זמן תוך

 הספרדית למחתרת לפראג, למוסקבה, שהגיעו
 במרץ ניגש הפעם גם הלוחמים. ולבודדים
 נתן חברו, לבוא הקרקע את הכין למלאכה,
לח״י. מפקד שהיה מי ילין־מור,
המש חברי את שיטתי באופן עצר ירדור

 העתק המהווה המהודר, בבית־המלון לחות
 הוא בירושלים. דויד המלך. למלון מדוייק

ל סקרנותם את עורר בשיחה, עימם פתח
 ארץ־ישראל, בעיית לפתרון חדשה גישה
לעיון. בכתב חומר להם מסר

מיסמכים: שני בעיקר כלל זה חומר
 את המסביר הוועידה, למזכירות מכתב 0

ה הפעולה סביב המרוכזים ההוגים עמדת
 המכתב העברי. המינשר סעיפי ואת שמית,

הרא הגוף היד, לח״י כי להזכיר שכח לא
 במלחמה שפתח כולו השמי במרחב שון

מ כתוצאה וכי האימפריאליזם, נגד מזויינת
 — מארץ־ישראל הקולוניאליזם סולק כך

ה־ מן ששוחררה במרחב הראשונה הארץ
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