
 מפקדי כיום שהם — אז של וידידי למופת,
עוד. יעידו — משטרת־ישראל

 לנכון תמצא המשטרה כי לתומי, האמנתי
 שנפגע. אזרח סתם בהיותי בתלונתי, לטפל

 שאין אחד רב־טמל לי הודיע לתדהמתי
 פתח לא ולכן ציבורי, עניין הזה במיקרה

בכלל. תיק
 עמדתי כאשר תיק, נפתח כבר עכשיו

הפקר. יהיה אזרח כי ייתכן שלא כך על
 הוא לדעת, עכשיו יכול איני ההמשך את

המשפט. בבית יתברר בוודאי
תל־אביב לחמן, יהודה

 המערכת בפני הציג לחמן הקורא •
אלה. דבריו את המאשרות תעודות

מהזר? לא
 בפני בירושלים, השלום בבית־משפט

 הורשע, ויינר, ישראל הראשי השלום שופט
 לוי,' יחיל של תקיפתו על ,33 בן בל, משה
 לצוד בל אשת של לרצונה קרבן שנפל

מחזר. לה
 ״אני השופט: היתר בין קבע בפטק־הדין

 לוי) יחיל (המחזר המתלונן את מחייב
 כראוי שיתנהג במשטרה התחייבות למסור
 כאלה.״ פלירטים מכל ויימנע

 בתורת שמופיע תנאף״ ה״לא מלבד
 במדינת־ישראל כלשהו חוק הקיים — משה

 לבוא, לרצות או לבוא, אזרח על האוסר
נשואה? אשד, עם מיני במגע

 להתחייב אזרח על לצוות שופט הרשאי
אוסרם? אינו שהחוק דברים לעשות לא

תל-אביב אפירז, משה

ויפאנים נאצים
 בן אני אבל גרמני אנטי משוגע איני

 השנייה. מלחמת־העולם את שעבר הדור
 ביפאן, קצר ביקור בעת הזדעזעתי לכן

המוכ לצעצועי־מלחמה לחנות כשנקלעתי
נאציים. גרמנים מדים השאר, בין רת,

 בצבע אלא המקורי בצבע לא אומנם
למכביר נאצים ראיתי יודע! (אני ירקרק

בטוקיו נאצים
רציני. היה ההלם אך פולין). בארץ־מולדתי

 חנות באותה לקנות אפשר אלה בצד
 ואפילו אמריקאיים, דגלים מזוייף, נשק

וגרזני־תליינים. שודדי־ים של דגלים
לום־אנג׳לס הן,5 יצחק

 ראה — למכירה נאציים מדים •
תמונה.

נם? או בלוף
 הזה (העולם גלולת־פרוקאין על כתבתם

 ישישים המצעידה ,3 איטש קיי בשם )1618
העולם. בכל עתה והנמכרת

 אך לחפש, הספקתי לא עוד העולם בכל
 על שמעו לא בישראל בבתי־המרקחת

 כאלו. גלולות
מהתלה? זוהי האם

חולו! דום, גבריאל
 הומצא, הוא קיים. התכשיר לא. •

 נ־ עתה מיוצר המערבית, בגרמניה כאסור,
זו. מארץ להזמנה ניתן שווייץ,

 תינתן זה במדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתכיהם

למבתכים. תצלומיהם את

א ...היא הו י ו

. חינם! אחז־ סכין
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תחתוניות של שפע
 מחייב שביוגוטלביה, באסקה בכפר

תל לפרקה שהגיעה נערה כי המנהג
 בכל תחתוניות. שמלות שבע בש

 — רתקה הנערה נשארת שבה שנה
 לאחר אחת. תחתונית להוסיף עליה

 אותו ללבוש האשה על הנישואין,
 רוו־ בשנת שלבשה תחתוניות מספר
של האופנה דרישת האחרונה. קותה

מס אצלנו האשד, לגמרי: שונה נו
 בכלל, אם אחת, בתחתונית תפקת

 של גרבונים על תתתר לא אך
ב וחובקים גמישים־עדינים ״מרסי״,
 חיטובי־גופך את מושלמת התאמה
 והבלעדית המיוחדת לתפירה הודות
 סוגים: בשני גרבונים השנה שלהם.

 5.40( עוצרת־רכבות מחסום בסריגת
 ל״י). 4.50( קריסטל ובסריגת ל״י)

 צבע החדיש, האופנה בצבע שניהם,
״רומא״.
בגרם סאסיגנת נשיס
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הארץ בכל להשיג

בע״מ ברונפמן סוכנות בלעדית: הפצת

 ״פילוטיי, חברת
 הטלוויזיה מקלטי ספק

בארץ לבתי־הספר

 תופעל תשכ׳׳ט הלימודים בשנת
 בתי־ 400ב״ הלימודית הטלוויזיה

בארץ. ספר
 כי סבורה היתר, הטלוויזיה הנהלת

 טלתיזיה למקלטי זקוקים בתי־הספר
שהש מכרז, פרסמה היא מיוחדים.

 ההצעות אחדות. חברות בו תתפו
ישר מומחים, ועדת ידי על נבחנו
מקלט נבחר ולבסוף וזרים, אליים

 שבו ״פילוט״, מתוצרת הטלוויזיה
הטל מומחי את המספקות התכונות

 בטיחות אביזרי הלימודית; וויזיה
ו משוריינת מסך זגוגית קפדניים,

שקולו גדול רמקול שבירה, בלתי
התל ארבעים כל אל בקלות מגיע

 אור וחוצצי הכתה חלקי בכל מידים
ו טובה קליטה שיאפשרו בצדדים

שמש קרני בגלל מופרעת בלתי
חזקות.

הלימו הטלוויזיה תחל התכנון לפי
תכ גם הקרוב בעתיד לשדר דית

ה במגמות לכתות מיוחדות ניות
מקצועיות.

16225 הזה העולם


