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 מוצרים להגיש ימשיך היהודיים לקוחותיו
 עברית׳ תוצרת לספק המשיך ואכן — כאלה

המעו העיריה של פעולותיה להפסקת עד
.1948 בשנת רבת,

 ירושלים שירזלי, ישראל אחינועם

ארוך לטווח התאבדות
 )1572 הזה (העולם ויט־נאם על בכתבה

עובדות: שתי על חולק אני
 300 רק להם שהיו טענו האמריקאים •

 את וקיבלתם 10 פי הכפלתם אתם הרוגים.
 באמצע אי־שם האמת הקומוניסטית. הגירסה

הגירסות. שתי בין
 על חולשת דווקא קון־תיין גיבעת •
 לטווח פטרולים בסיס ומהווה חיוני שטח

 המפורד. השטת גבול לאורך ק״מ 30כ־ של
 ה־ כוחות מעבר חסימת מבטיחה גם היא

 בסיס־הבטחה ומשמשת דרומה, וייאט־קונג
הגבול. לאורך חשמלית גדר לבניית

פתח־תקווה חרמון, מאיר
 גיר־ חופפת הזה העולם של הגירסה •
ת ניטראליות, סות  ומערב־גרמניות, צרפתיו
ת. הגירסה את ולא הקומוניסטי

שתרעת במלחמת־גרילה 6  כל על המ
ת אין דרום־וייט־נאם, בו שי ל אסטרטגית ח

 שה־ מודים האמריקאים זו. מבוצרת נקודה
פן מסתננים וייאט־קונג שי באו  דרומה, חופ

 קרב בעיקר, היה, קון־תיין על הקרב וכי
המורל. לעידוד יוקרה, של

ילדיה ושמונת רבקה
 אליכם. אני כותבת ילדים לשמונה כאם

לה בר־סמכא הוא מרום מועצת ראש האם
 שמונה לעשות צריכה היית .לא לי גיד

 למען עבודה ביקש שבעלי בזמן ילדים!״
פרנסתם?

 מיותרים שילדינו סבור זד, ואיש היות
 — להם לדאוג אנו נאלצים ולמדינה, לעם

הנוצרית. לדת ולהעבירם
ה בני את שישחררו אז אבקש כן כמו
המש את לפרנס שיעזור כדי בצה״ל, משרת

המוע ראש של הציבורית עמדתו עקב פחה,
 ממשלת־ של הנציג גם שהוא — צה

באזורנו. ישראל
 צפת שווייצר, רבקה

וישראל ההולנדים

! והוא ...זזיא
על-פניהיס מחליקה היא

המובחר הגלוח כסכין ^
1

ר כי וגזנוכלונ כפולה הנאתך ס סכנ  הדי
ת כגזחדידן לך מ/׳זבזש תחו תנ אתה אותו ג

 אי־אפשר המלחמה. בזמן בהולנד, שהיתי
 שרוחשים העצומה האהדה מן להתרגש שלא
ההולנדים. לנו

חינם! לקבס
תוכ התקווה. ושרו ברחובות בכו נשים

 בזמן לשדר החלה ההולנדית הטלביזיה נית
 חיים שידורים ביממה שעות 24 המלחמה

 כולם הקרבות. מן
לישראל. אוהדים

מפרי היום עד
 שלוש פועלים שים

לש עבודה שעות
ישראל. למען בוע׳

 עבדו הנמל פועלי
 בטעינת הפסקה ללא

— ישראליות אוניות
 אף הם תשלום. ללא
ל מוכנים היו לא

לאכילה, זמן בזבז
רב־ אותם כשהזמין

ישראלי. חובל
ה שבכל יודע אני

 אם אבל — לישראל גילויי־אהבה היו עולם
 ללא אותנו שאוהב בעולם אחד עם יש

 זה הרי — בלתי־מסוייג ובאופן מעצורים
ההולנדי. העם

 המדינה מצמרת שאיש מתבייש אני לכן
 לעם — ובפומבי — כראוי להודות טרח לא

 לאהדת כלשהו ביטוי ניתן ולא ההולנדי,
להולנד. ישראל עם

 רוטרדם לוי, שמעון

לדתיים רק - שחיטה
 ומוהל כשוחט משמש ברזני זכי החכם

ובית־יוסף. ירדנה המושבים בשני
 למען השנים, כל תעמולה, ניהל הנ״ל

 בית־ספר נפתח עתה דתי. ממלכתי בית־ספר
 והערב השכם איים והנ״ל בבית־יוסף כזה
 לממלכתי ילדיהם את רשמו שלא אלה כל על

דתי.
 את ימול ולא להם ישחוט שלא אמר הוא
בניהם.

 יום־ בערב איומיו את ביצע הוא ובאמת,
ל בניהם את רשמו שלא הורים הכיפורים:

 כמו לשחוט, אליהם בא לא דתי ממלכתי
קודמות. בשנים
שם. ולשחוט לבית־שאן לנסוע הכרח היה

שן )4 בעמוד (המ

ר יו1/±כע ס פנ ס חינם) | + 6 ( גלוח סכיני 7 ל1ס די
ל ד ע ם כ י נ תד פ ? ם י י ע נ

ט ם ישראלי לסר קי קו  ז
ת חו חדשים לכו

סר 32 בארץ יוצרו זו בשנה
 כוחות שיצטרכו עלילתיים טים

 המשחק בשטח וכשרוניים צעירים
הקולנועית. והטכניקה
וה הקולנוע לאמנות סטודיו
 של ובהנהלתו מיסדו תיאטרון

 על מודיע סוריאנו, שלמה מר
 במקצועות: ערב קורסי פתיחת
ו קולנוע בימוי הסרטה, משחק,

 ותיאטרון. קולנוע אפור טלביזיה,
שביט, עדנה מכהנים: כמורים

 פרץ מוקדי, עמוס המאירי, יעקב
 סנסנו, וש. אטלאס סטפני הלוי,
 בפריס השתלמות לאחר שחזר
קאריטה. אצל

 .6.11.67ב״ יתחילו הקורסים
מות בכל ההרשמה ב השבוע י

 ,3 82 89 :של ,34 שדה יצחק רח׳
בערב. 8 עד 4 משעה

 הזדמנות ניתנת שלנו, לנוער
הנ״ל. המקצועות ברכישת גדילה
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ת קשר השופט עיניו א
 קשורות העתיקה, האגדה לפי
 שתעשה כדי אלת־הצדק, של עיניה

ה השופט פנים. משוא ללא משפט
 שכיהן פק, הוקינס ג׳יימס אמריקאי

 במדינת סנט־לואים בעיר ,19ה־ במאה
ב כפשוטו. זה נוהג קיבל מיסורי,

 עיניו את לקשור נהג שגה 14 משך
 שלא כדי לילה, עד מבוקר במטפחת

 ממראה יושפע ולא הנדונים את יראה
 אותו, מוביל היה נאמן משרת עיניו.

 המשפט לבית מביתו קשור־עיניים
 המסמכים את באזניו וקורא ובחזרה,
ש מי רק המשפט. .לבית שהוגשו

 אחד במבט יבחין לא קשורות עיניו
״מרסי״. גרבי של הרבים ביתרונות

 ״מרסי״ גרבי־הברק את פעם נסי
 מעניקים הם — כסף או זהב בצבע

 זוהרת להזדמנות זוהרת הופעה לך
 גרביים מזוג יותר קצת רק ומחירם
ל״י. 3 — רגילים

ם י ש ת1ח נ ו נ י מ י ו ב ר ג ב
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