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 ופוטרתי בגבעת־הרצל, לפלסטיק חרושת
 ל- פניתי עתה ועד ומאז קיצוצים, בגלל

 ול־ תל־אביב, 4 ברחוב שירות־התעסוקה
 עבודה. קיבלתי וטרם הסוציאלית, לישנה

א שירות־התעסוקה, מהבטחות התייאשתי
 שאין הטענה בפיהם היתד, מכן לאחר שר

 אינם והמיפעלים כמוני, לבחורה עבודה
מסוגי. פועלות מקבלים

ל זכות־קיום אין האם לשאול: ברצוני
מוצ והאם לעבוד, רוצה אשר כמוני, בחורה

 יישאר ורק להתחסל חייב החלש שהאדם דק
 ובגיל בנעורי קופחתי זה? בעולמנו החזק

 טיפול מחוסר משותקת, נהייתי שנתיים
 אינני כעת היום. עד נכה ונשארתי נאות,
ש לחודש, לירות 71 עם להתקיים, יכולה

במקום. הסוציאלית מהלישכה מקבלת אני
 תל־אביב חג׳יבאני, רחל

הפולנית המהפכה
 שבש־ למראה־עיני, להאמין יכולתי לא
 בכתיבת־ופירסום־ השנים כל המצטיין בועון
 בפירסום לעסוק אתם דודקא תעזו אמת,

וזיוף: סילוף של תמונות
 הפגנת־סטו־ ,כביכול המראה, התמונה

 הזה (העולם אבות המחזה איסור נגד דנטים
 שנים, 12 לפני שנעשתה תמונה היא )159*

.1956 באוקטובר
 מאורגנת הפגנה המראה שנייה, בתמונה

 הציונות, נגד סיסמאות עם השילטונות על־ידי
סיס אחרים על־ידי הוכנסו או הכנסתם

 שלא ביותר, גסה בצורה מפוברקות מות
בתמונות־ההפגנה. כלל הופיעו

 הזדונית הסיסמה את תירגמתם ומאיפה
 ו״הלאה מזויינים״ ציוניים ״בריונים על

הציוניים?״ השודדים
ישראל בין במיזרח־התיכון השלום אגב,

1956 פולץ,
 בון לונדון, מודאשינגטון, יבוא לא לערבים

ממוסקבה. דוזקא אלא פאריס, או
חיפה רייטר, נתן

לת ביחס רייטר, הקורא צודק (א) #
 העולם על־ידי שהועתקה הראשונה, מונה
האירופית. מהעתונות הזה,

 על־ידי ארצה שהועבר השני, בתצלום (ב)
 אומנם, מופיעות, בינלאומיות, סוכנות־ידיעות

ב הובלטו האותיות כלשונן. הסיסמאות
 המטושטש הצילום את להבהיר נדי דפוס,

ר אך — ב ה לא ד נ ו ן ש כ ו ת  ב
. ת ו ב ת כ ה

 האמורות האנטי־ציתיות הסיסמות (ג)
 יש בהפגנה. בכתבה, שנאסר נפי נישאו,

 העיתונות וגס — רבים, זרים עדיס לכך
זאת. מאשרת עצמה הפולנית

בתל־אביט עוצר
המוק לסגירתם בקשר המשטרה, טענות

 )1596 הזה (העולם בתי־ד,שעשועים של דמת
 צריכה המשטרה מופרכות: — בתל״אביב

 — רעש העושים לאזרחים דו״חות לתת
אז יוצאים משם בתי־שעשועים לסגור ולא

תפ את המשטרה עשתה לו כאלה. רחים
 לא — ובאחרים זה בתחום — כראוי קידה
 בעלי־המסעדות את להטריד צורך כל היה
ובו׳.

אוד,בי אזרחים של הוצאתם מזה: חוץ
והמס המועדונים לתחום מחוץ אל ד,לילה
 הרעשנים לאוהבי־השקט. תעזור לא עדות,
 ובמיש־ במסיבות — לבלות ימשיכו פשוט

וה — מירפסות־דירותיהם על חקי־קלפים
כמה. פי יגבר רעש

תל־אביב אלקלעי, שמואל

הי ו ז . . . ה כל את להפוך מצויינת דרך .
המש־ גדולה. אחת למיכלאת־פושעיס עיר

)6 בעמוד (המשך
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ש שם - הקגוור ש ומושג חד  גברים. בגרבי חד
ור גרב׳ ם הקש שי ם .החד אי  בצורתם נ

שים הקשור גרב׳ משובחת. ואיכותם  גמי
 מתרופפים. ואינם

 מיגים. ובשני גוונים שלל במבחר
ל״י 3.95 5א4ס0ש הקשור
ל״י 2.50 8. 8. הקשור
 הופעתו על המקפיד לגבר הגרב - הקשור
ד... מראשו ע רגלו. כף ו

^0ם3 ש שם
ללב ישר חץ

 רומזות שבשווייץ ניוואלדן במחוז
מע על לאיש נישאו שטרם העלמות

נע כל במינה: מיוחדת בצורה מדן
 תסרוקתה בתוך נועצת רווקה רה
 המפורסם החץ בצורת מיוחד, חץ
 נערה כל האהבה. אליל קופידון, של

מק היא לכן אותה, שיאהבו רוצה
ה על ובייחוד דמותה, על פידה

נר ״מרסי״ גרבי שלרגליה, גרביים
 אופנתיים, ״מרסי״: בגרבי תמיד אים

 שצריכים כמו מונחים אירופיים,
 באמת, טובים גרביים מונחים להיות

 אף על ימים, לאורך מעמד מחזיקים
 עממי מחירם האלה, היתרונות כל

 של גרבי־הברק נפש. לכל ושווה
אופ לאחרונה אצלנו נעשו ״מרסי״

 ולא היום לשעות גם מקובלת נה
 נעים. אבל רך, נצנוצן בערב. רק

 ובמחיר וערמון כסף זהב, בצבעי
בלבד. לזוג ל״י 3
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