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 ״רבלוך על־ידי נבחרה אלמגור גילה
כבעלת

ת...״ המדברות ״העיניים שחקו והמ

 ״העיניים בעלת כשחקנית ״רבלון״ חברת על־ידי השבוע נבחרה אלמגור גילה
הישראלית. הבימה על והמשחקות״ המדברות

 תכשירי״איפור מערכת הופעת לרגל ״רבלון״ חברת על־ידי נעשתה זו בחירה
 צבעוניים״. ״בסרטים העיניים את העוטרת ״קולורמייטד״ בשם לעיניים מהפכנית

 במיוחד יפות בעינייב התברכה בישראל, האהודה האמנית — אלמגור גילה
 הבכורה זכות את ״רבלון״ חברת לה העניקה כן ועל ;עמוקה הבעה בעלות

: עיניה. לאיפור הצבעוניים״ ״הסרטים במערכת להשתמש
 מידי הצבעוניים״ ״הסרטים של השלמה המערכת את בביתה קיבלה אלמגור <ב׳

במקום. בו על־ידה ואופרה ״רבלון״ של הראשית היופי יועצת
המפתיעה. הבחירה על הודתה אלמגור גילה
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 בחנויות להשיג
המובחרות הצלום

י ו נ ת שי ב ו ת — כ
 מתבקש כתובתו את לשנות המבקש מנוי

 על־מנת מראש, שבועיים כך על להודיע
החדש למען העתון במשלוח עיכוב למנוע
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שמי- טרנזיסטורים גם  ור
עיי מיוצרים מטולי□ קול
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חדשים לעולים חשוב
 1. .ז\ של מהירה הספקה
 דגמים 4 מכם. וללא במטוס

 $ 140 רמקולים 2 בעלי
 אחד רמקול בעל 1050 דגם

130 $
 הבלעדי הסוכן

4 פרץ ת״א כע״ט כינורי

מנון
פסיכולוגי

רזניק נתן במהלת
 חפנוזח ולמוד מתח חרפית

 בטחון בחוסר טפול
ותטביכיס

 44 ג׳ורג׳ המלך ת״א,
.15.00—18.00 :בשעות
49300 :טלפון חיפה,

0 לנאצי□ פחי□ ■■■ 1■
)26 מעמוד (המשך

 הטיהור בהמשך ברחו. השאר מהם. 50
 היה לא לנו ילידים. 150 עוד עם גמרנו
אחד.״ פצוע אפילו

★ ★ ★

הפה בתיד סכין

השחרור לוחמי שאין מה כל 4̂
עו הזרים, ללגיון עושים צ׳אד של 0\
 .תמיד המין. ומחלות המזון להם שים
 סיפר בבית־החולים,״ מאיתנו שליש היו

 במחלות־מין חולים היו •רובם פאוסט,
המקומיות.״ מהנשים נדבקו בהן

 בצ׳אה בדרכי־תחבורה המחסור בשל
הכפ האיזורים כל על המורדים השתלטו

 בשל המימשל. פקידי את רצחו הם ריים.
כנו גם אלה באיזורים השתלטו האנרכיה

 והציתו הכפרים את שבזזו שודדים פיות
אותם.

 המורדים בין מבדילים אינם צ׳אד ילידי
 הזרים לגיון חיילי ואילו השודדים. לבין

באלה. וגם באלה גם נלחמים
 פאוסט, נזכר חיים,״ היו אלה *אבל

 אחרי עצום. סיפוק לנו נתנה *המלחמה
 הילידים עליזים. היינו כפר על התקפה כל
 כוי פעולה. עמנו לשתף מוכנים היו לא

אסי של הצגות להם עושים היינו שידברו
 מההצגות מתים יוצאים היו הם לרוב רים.

האלה.
ה ביותר. פשוטות הן העינוי ״שיטות

 כשהם הכפר למרכז מובאים היו שבויים
 אותם השכבנו וברגליהם. בידיהם כבולים

 משתפים שהיו מביניהם אלה בטנם. על
 במקרה או נכים, לרוב יוצאים היו פעולה
 אינפורמציה להוציא המתכונת מתים. הטוב

 פיו לתוך מכניסים פשוטה: היא מעציר
 סכץ לו מכניסים צועק, הוא אם עץ. מקל
 תמיד ישאר שלו שהפה בטוחים ואז בפה

 שופכים פתוח העציר של כשפיו פתוח.
 20 המכיל ג׳ריקן מתוך הלגיונרים לתוכו
 המים כמות כל נכנסת רוב פי על ליטר.
 סבלנות קצת עם הנחקר. של ובטנו לפיו

 תוצאות להוציא זו בשיטה אפשר ורגש
רצון.״ משביעות

לאש מעל תלוי★ ★ ★
טלפון־השדה. היא אחרת יטה 0*0

/  הוא ביד. שפופרת לנחקר נותנים 10/ /
אי כשתשובתו הפומית. לתוך לענות חייב

הא דרך לו מעבירים רצון משביעה נה
אלקטרוני. שוק פרכסת

 נעשים .אינם פאוטט, אומר .העינויים,״
הור נותנים הקצינים הלגיונרים. ביזמת

 כבוד זה אבל מבצעים. רק ואנחנו אות
שבויים. לחקור לו כשנותנים ללגיונר

 הדבר לראשונה, לצ׳אד הגעתי ״כאשר
 גדול, משהו היה עיני את שצד הראשון

 עץ על המתנועעת שחורה לבובה דומה
 קוששו במקום שהיו החיילים בחורשה.

 לעץ. מתחת הבעירו אותה למדורה, עצים
 ידבר,׳ שהאיש ביותר הטובה השיטה זו

 לאש מעל שתלוי ׳מי הקצינים, אחד אמר
המס השחור עליו. הסתכלנו מהר.׳ מדבר

לב היו גופו על הכוויות ללבן. הפך כן
מה הגיצים אותו צרבו לכך נוסף נות.

,ה הקצין, אמר אותו,׳ ,תורידו מדורה.
 ואמנם לעולם.׳ כבר ידבר לא הזה איש

נשמתו.״ את נפח הוא שעתיים אחרי
 בצ׳אד שקורה מה על להסתכל ״אסור

לז ״צריך פאוסט• אומר אחת,״ מזווית רק
אכ בשיטות משתמשים המורדים שגם כור

מח על מורדים של גדוד עלה פעם זריות.
 שם שראינו מה צ׳אד. צבא של צבאי נה

 את אפילו להפחיד יכול הפשיטה אחרי
 לשחרור החזית חיילי ביותר. הנוקשה האדם
 במחנה שהיו החיילים כל את הרגו צ׳אד
בגו והתעללו וידיהם רגליהם את קטעו

פותיהם.״
★ ★ ★

 מעורכת ישראל גם

הנר־ פאוסט, של סיפורו כאן ד ■0
 אדם של הדמיוני מעולמו כלקוח אה <

 אינה שצרפת לציין רק ראוי זה. בשם אחר
הז לגיון של החדשים במבצעים מתביישת

 מאז הראשונה בפעם השנה, שלה. רים
הז לגיון חיילי צעדו אלג׳יריה, מלחמת

 עם יחד בפאריס, הבסטיליה יום במצעד רים
הצבא. יחידות שאר

 לתוך ישראל גם משורבבת הצער למרבה
 חיילי כי בעקיפין. כי אם זו, מבישה פרשה
 בתוכם הכוללים הצרפתי, הזרים לגיון

 השאר בין מזויינים ובהתה, לשעבר נאצים
 הם בהם עוזי, ישראליים בתת־מקלעים גם

שלהם. המחרידים מעשי״הפשע את מבצעים


