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עזה איש
 הייתי ואני שהיה מעשה הוא המתואר

אישית: בו מעורב
 ישראליים הקלאיים מדריכים של קבוצה

למס מסובכות לא פעולות להסביר ניסתה
ביריחו. שעבדו מעזה ערבים פועלים פר

 שנעזרה עילגת בערבית ניתן ההסבר
 אחד כשכל ידיים ותנועות פנים בהבעות

המי יכולת מיטב את מנצל המסבירים מן
שלו. מיקה

 אישור מילות הזמן כל ניהמו הפועלים
 מבינים אינם כי ברור שהיה בעוד והבנה
דבר. כמעט

 היום!״ טוב אויר מזג יש עליכם! ״שלום
כש נתגברה ההפתעה מאחור. קול הפתיע
 ובלוי מאובק פועל הינו הדובר כי התברר
 ניגש הוא בסמוך, הזמן כל שעבד בגדים

 מהם הנדרש את בקצרה לפועלים והסביר
 למילות הפכו שלהם ההינהונים בשפתם, —

ברורות. אישור
 הישראליים המדריכים אחריו שעקבו אחרי

 מטר החל פעורים ופיות תמהות בפנים
 הכתף: על וטפיחות חיוכים תוך השאלות
 ״כל למדת?״ ״היכן יודע?״ אתה ״מאיפה

״מתי?״... מהר?״ כך
— באר־טוביה״ מעל־יד אני .״אני, ..

 ברחנו 48ב־ ההתלהבות, את צינן הוא
.לעזה . .

!אהה ! !
 20ב־. יהודים אצל לעבוד יכול ״הייתי

 ליום לירות בשש כאן ולא ליום לירות
 לא באים, הם בלילה יודעים, אתם אבל,

שא שואלים נכנסים, הדלת, על דופקים
.לות .  הם בלילה בשלטון, היהודים ביום .

״בשלטון . . .
מישהו. הציע — פוליטיקה!״ ״בלי
השאלה. נשאלה — שמך?״ ״מה

השיב. הוא שמי!״ יוסף ״יוסף,
! ״יוסוף״ !  מישהו אותו החזיר — !

למקומו.
אשדוד עוזרד, מרדכי

ת רו ח ת *ו
8הצי?ומי

? ה1 תנור איזה נחשישלנו? המשותפת העבודה על דעתכם מה

השבוע תמונת
בתיאבון? הכותרת על דעתכם ומה

ושלומי שטיין זהר
תל-אביב רבירןוביץ,

 שטיין הקוראים זוכים לכן חיובית. •
 בתל־אביב, 31 בר־כוכבא מרחוב ורביקובי׳ן

ל״י. 10.— של בפרס

יזלזלו אל י■
הגדולות... המפלגות

 הגדולות המפלגות כיצד בדריכות עקבנו
 את לנסות ואכזרית מכוערת בצורה מנסות
מההס חדש כוח — הזה העולם סיעת

תדרות.
הבו באלפי הגדולות המפלגות יזלזלו אל
 בבחירות זו לתנועה הצביעו אשר חרים

 לא אשר מאלה שרבים מפני להסתדרות,
 לתנועה מספיק כי היתד, סיבתם הצביעו,

 את לאור להעלות כדי הנוכחי הכוח זו
השחיתות.

 יווכחו מספיקים, לא אלו קולות אם אך
 כיצד שנים ארבע בעוד הגדולות המפלגות

כוחה את הזה העולם תנועת שוב מכפילה
)10 בעמוד (המשך

ת ל -ווו י ד י ז ז ד

 לפי הנאה צורתו ההיכר? וסימן בנקל! תמצאי וודאי — נחשי נחשי,
 בהם. נתברך שהוא השכלולים ומירב המודרני, העצוב מיטב

 להכין היכולה בית עקרת כל לעיני תאווה — מובחר ״פזגז" תנור זהו כן,
 טעם... אנין לכל חיך מגרי מעדנים — מלכים מטעמי ליקיריה בעזרתו

שלך. התנור — מטבח כל המפאר תנור
כי מוכיחים דייקנית ואספקה יעיל שירות מעולה, איכות

ל 3^ע 1 ך! ■בולים !3 מו ס ל

ת ד ה נ ה
חשבונות

במפון למד

לביא
ספרי בעזרת

ס ^ ר  מזורז בוקר קו
רס ^ רגיל ערב קו

2+1 ,1 לסוגים הכנה

8.1.70:הפתיחה

 ,7 ספולנסקין רחוב תל־זנביב,
•י. נן־יהודד. ממנת

 על־יד ,21 הילד שדרות רמת־גן,
,אורדן״. קולנוע

• ־ ל א עי ״י ג נ בי

 ולבטים בעיות
י י ח ן ב י מ ה

ת א מ
זידמן מרדכי הד״ר

 רשפים הוצאת
 בחנויות להשיג

הגדולות הספרים

צלומי־פספורט
!בין־רגע ! !

 עם ודא — שלם — הצטלם
 והכל מצוינים צלומי־פספורט

ת תוך ת מחמש פחו  !דקו
ם בו העתקת־מסמכים מקו !ב ! 

־ מהירות ת ־ !סודיות — איכו

ברנר1ט13
ח ד ה, כ ק ב1חי ו ל ח 31 ה

הונסמויזיות-עומיםטוויס! ,ושח
וטניותסטוא מעונות

י ו נ מ ה
 קיבלת

 חשבונך,
 נא פרע

בהקדם. אותו


