
המתנק נראים איך רואים 11 בעמוד (ב)
בציריך, אל־על במטוס שים

 של השייך של תמונה יש 13 בעמוד (ג)
בצרפת, נשק קונה כוויית
 של תצלומים 17 ,16 ,15 בעמודים (ד)

של המצרי מהצד שצולמו צה״ל, עמדות
תעלת־סואץ. -

יכו אני אלה תמונות של הבלעדיות את
 בכל צלמים לכם יש הרי להבין, עוד לה

 תמונות יש לכם שרק זה את אך העולם,
שקר ),25 (עמוד דיין אהוד של מהתאונה

 לה לצפות היה יכול לא ושאיש בארץ, תה
מבינה. לא כבר אני —

תל־אביב גרוס, רחד

— הירמוך סכר ■
צבאית? מטרה

 ,20.4.69 ביום הארטילרי הדו־קרב ״במהלך
על הסכר נפגע ירדן, גבול לאורך שהתנהל
ומימיו נפרץ, הסכר עדיסה. ליד הירמוך,

 (בעיתונות גדול.״ בשיטפון זורמים נראו
).21.4.69 יום של

 אל־גוסהיה (תוכנית הירמוך סכר מיפעל
 10 לפני ביותר החשוב הכל־ערבי המיפעל

 מטרתו בערך. שנים
 את להשקות היתד,

 של העליון חלקו
המיזר־ הירדן עמק

שיבואו במים חי
ה הירמוך. מנהר
להשק־ שעמד שטח

 120,ב־ססס נאמד ייה
דונם.

 היו הקלאים אלפי
 שם למצוא צריכים

 כמעט פרנסתם. את
כיל־ פליטים. כולם׳

 קיבלו התקנון, פי ד״רשרשכסקי
״ש אלה רק אדמה

 אחר.״ במקום אדמה להם היתד, לא
נפ־ צבאית מטרה איזו לשם שואל: אני

 בערך ,1969 לאפריל 24 רביעי, ביום
ת 4.00 בשער, שי), (יום בוקר לפנו  חמי

שמרתו, על נפל מ
רון טוראי , ירושל י

שנה. 19 לו מלאו לא כשעדיין מי,
שים שמונה לפני שבוע חוד  התגייס ו
ת לצה״ל, שת התנגדותה ולמרו  המפור

שפחתו, של קרבית. ליחידה התנדב מ
תו במשך שהיה למרות , שרו
 סבל מחלקתו, של המצטיינים מחייליה
בו, מכיווצים בג

 לפציעה זכר מכאבים, סבל וכן ,
בוס שנפגע טו שאו הגימ של מטיילים כ

 על עלה סיים, שאותה הרצליה, נסיה
שב לא לרגע מוקש.  חבריו את לנטוש ח

התקשר. כה שאליהם
 נושא שהיה יפה־תואר, עלם היה ירון

חתן מריבתן שי ת של ו ש רבות. בנו חו
תן ומובטחני בני ת שאו  היו אשר תכונו

ת הן זה, יפה־נפש בנער גלומות  שהופכו
הקר החיילים ואת בכלל, חיילינו את

ול לנו ועידוד למקור״גאווה בפרט, ביים
ת כל ישראל. בי

ה קטע לפרסם אליכם פונה הריני  ז
תו בלוויית  בלי אשר דבר ירון, של תמונ

 אלה של ומוראלם רוחם את יעלה ספק
רון את שהכירו או י יקי את איבדו ו/

זו. אכזךית במלחמה ריהם

איישם חכר,

 ל• גרמה אשר הזה, הסכר בכייון אש תחר,
העמק? כל על ולשימפון פריצתו
ברבא־ פעולה היא הזאת הפעולה בעיני

ה הנחת מאשר ברבארית פחות לא רית,
מחנה־יהודה. בשוק פצצה

ירושלים שרשכסקי, שמעץ ד״ר

 עידוד ■
מוסרי

הגב׳ של למכתבה להתייחם רוצה אני
ב היושבת ),1650 הזח (העולם קליגר רות
ה ״ישראלים מספר עוד עם גרמניה, קלן,

מנהי ומשם — דיין״ עבור לחתום מוכנים
המדינה, את גה

 חצאי״ בשתי מאיר גודלה את פוסלת #
שורות־מטופשות,

בדיין, מקום, מאותו בוחרת #
 ש־ (״זו למיפלגה הוראות שולחת • י

)8 בעמוד (המשך

שניים! שמר תמיד מתגלח גבר
״ ן 1 ס י ד א ״ ב התגלח עליה גם חשוב

 למשעי המגלח הגלוח סכין הוא ך ו ס י ד א ״ כי
ורעננה. הדודה הופעה לך ומקנה

 פניך את המלטף הסכין ״אדיסוך׳
 1969 לשנת העם במשאל נבחר ״ ן ו ס י ד א ״

המובחר. הגילוח בסכין
ך ״אד ו ס אחד סכין מכל יותר מגלח י

ז כ ר מ
מגע עדשות

0*־דא01 1£א3 וס־דוסס 0 
לנסי אישון - ״נרוזוכפקי

 רח׳ (טינת 5 שניאור רחוב תל־אביב,
 מגרש מול מוגרבי, ליד ,20 פינסקר

65029 סל. תגיד.)
9—17 קכלח שעות

 חשברח חוברת לשלוח ושמח
כששח. ליי

 משרדים למנהלי חשוב
!ובתבניות

המו הכתיבה למכונת הפלא מחק
 יההעתק. האוריגינל את חק

ב שגיד, תוך וכסף, בזמן חסוך
 מילה או אות כל למחוק יכולתך

ההעתק. עם יחד
 יחידות 288 המכיל ענק סט הזמן

 על־ וחסוך בלבד, ל״י 19.20 במחיר
 ממשי. באופן 40ס/ס כך ידי

 ללא ולהדגים לבקרך ישמח סוכננו
־.תחייבות. כל

 טל. ,6031 ת.ד. — ״לוכקס״
תל־אביב. ,441692

היה וכ□1ר.נכריכות
 הזה״ ״העולם גליונות את לכדור המעוניינים קוראים

 שברשותם, הגליונות את להביא יבולים ,1968 שנת של
 תל־אביב, ,12 קרליבו רחוב הזה״, ״העולם למערכת

.4.5.69ה־ ראשון מיום החל
 חדש ברו ל״י, 10 תמורת במקום, יקבלו הקוראים

מובן.
ל״י. 1.30 לשלם יש חסר גליון כל עבור

י ו נ י — ת ב תו כ ש
 מתבקש בתובתו את לשנות וזמבקש מנוי

 על־מנת מראש, שבועיים על״כך לחודיע
חחדש למען חעתון במשלוח עיכוב למנוע

זן1653 הזה העולם

*****


