
1^87*^
1 * 1 1 -1 0

קיים
 אמיתי הבדל

 גלות משחת בין
ט 6ש 1 0 ו£
¥¥1111 של

ץ ל לב ה כ שח אחרת מ

ת ח ש וו מ לו  106 פ111£ ג
ר ת ה יו ר שי ן ע י ל נ נ ל  ב

ת ונותנת ה כמו ל דו ל ג  ש
שיר. רך קצף ך וע רכ מ  ה
ת י א ב י ן ס ק ז ק ה י נ ע מ  ו

ח ו ל י ל ג . ק ם י ע נ  ו
רתך ת לבחי שח  גילוח מ
. ה פ י צ ק ם מ ר  )611116(' ק

ת ללא ש ר ל וקצף מב כ מי  ב
)1חג<!ח1 130*6(' אירוסול

ע־־י בישראל סיוצר

המרכזי לנהיגה בית־ספר
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 שיטת הטסט. במסלול לומדים הראשון מהשיעור
מההוצאות. 407־ לפחות לחסוך לך מאפשרת הלימוד
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מכתבים

הנדר אחרי מומו

 זו. לתמונה מתאימה כותרת שלח
 המוצלחות הכותרות 3 לשולחי
 את ספרים. פרסי יחולקו ביותר

גלו גכי על לשלוח יש הכותרות
 תל־אכיב, ,136 לת.ד. כלכד יות

 כותרת״. ״תן :הגלוייה על ולציין
 הכותרות למשלוח האחרון המועד

.30.12.69 הוא

שקדה
 חברון עיריית ראש של הסיפורים כל

סיפו הם יהודים״ ״הצלת על ג׳עברי השייך
ולילה. לילח לאלף המתאימים רים

מגו שידיו שמי ומצער מדכא מאוד זה
 מפשע, חפים רבים, יהודים ברצח אלות

 שחיטת של כתם רובץ ראשו שעל ומי
בעי דווקא והגנה מחסד. ימצא — יהודים

 הדיעות לכל שהינו הזה העולם כמו תון
. ואחראית בדוקה כה אינפורמציה בעל . .

קוריאה סיאול, גיא, נטע

באמת מיהו !₪
לגקלאז? ריינר

 מתוך כנראה נתפס )1681( הזה העולם
 ומיסתורין הערצה לאווירת ידיעה חוסר

 למסור ברצוני לנקלאז. ריינר את האופפות
 עובדות כמה זה בהקשר העיתון לקוראי

מאלפות:
 רהיטים יצרן של בנו הוא לנקלאז א)
 ובבדן במינכן חנויות שרשרת לו שיש

וירטנברג;
 גרמני המערב בצבא סגן־מישנה הוא ב)
 בגלל בדרגה שהורד על־כך התמרמר והוא

קצין״! מעמד תואמת שאינה ״התנהגות

הב לתמונה שנשלחו הכותרות מתוך
 ,1683 הזה וזעדלס בגליון שפורסמה אה,

:הבאות הכותרות נבחרו
 אדם, בכוח מחסור ״כגדר •

 לעבור ״תנוכה״ הנהלת החליטה
ביצים,׳׳ מיון שד אחרות לשיטות

חולון. ,123 סוקולוב ט,1גולדג חנן
 נחש :פעמים עשר ״תגיד •
 נחש ביצה, נשף נחש ביצה, נשף
" ביצה נשך . . אבשיץ הררי, ארלט .

תל־אביב. ,3
ה את ביצה מלמדת ״ממתי •

צפורה זו״ ילדים לעשות איך נחש
צפת. כהן,

)4 מעמוד (המעון
 הדבר אין למעשה אך בישראל. דתית כפייה

 בסיפוק ברצון, מקבלים החילוניים רוב כן:
 איש הדת. חוקי עול את פטריוטית ובשמחה

 בר־ ברית־מילה, טקסי נגד מתקומם אינו
 דווקא כולם אדרבא, וכו׳. חתונה מיצווה,
חגיגיים. מאורעות באותם מאוד שמחים

 אלה אבל מתנגדים, של קטן קומץ רק יש
 קם אינו איש דיבורים. על־ידי רק נלחמים
ממש. של מעשה לעשות

חולון גיהנומי, נח

 דיין משה ₪
בכנסת מזלזל

ב ששהיתי מכיוון באמת. זועזעתי היום
 ראש־ לנאום להאזין לכנסת ניגשתי ירושלים,
 גורל על המדיני הדיון מן ולחלק הממשלה

 של שהיציע למרות ברית־המועצות. יהודי
 המליאה אולם הרי כמעט, מלא היה הקהל

 שדווקא מצאתי להפתעתי במחציתו. ריק היה
 אנשי יושבים בו האולם■ של הימני הצד

יחסית. מלא היה המערך
 וכאן כמעט, מלא היה הממשלה שולחן

 בהעדרו. בלט הביטחון שר ההפתעה: עיקר
 העולם יהדות את המרטיט זה, דיון אין כלום

ל להגיע שלא קשה בעיניו? חשוב כולה,
 בית אל יחס אין פשוט הזה שלאיש מסקנה

הישראלי. •המחוקקים
תל-אביב מאור, רינה

 — הקומונה חדר את השכיר לנקלאז ג)
 1000 בעד — לחודש מרקים 800 לו שעולה
לחודש: מרקים

 פופ. תקליטי להוציא עומד לנקלאז ד)
לו. היה תמיד מפותח מסחרי חוש

ל ליבם בסתר צוחקים הללו המהפכנים
 לקפיטליסטים, שנוגע ומה — כולו עולם
 יותר להרוויח איך יודעים הם דווקא הרי

לדבר. מתיימרים הם שבשמם פועלים מאשר
גרמנית מינכן, אורדנד, נחום

| כותרת! תן

הגדול מומו ■
קרחת עשה

 בכדורגל ישראל נבחרת אם נדר: נדרתי
ראשי. שער את מגלח אני למכסיקו, תגיע

 ניררי. את קיימתי ואני זכתה, הנבחרת
תמונה. מצורפת כהוכחה,

 הגדול מומו
חולון יעקוביב), (שלמה
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שזב! הסתרות

בדואר. לזוכים יישלחו הספרים פרסי


