
 מדברים ואתם מכל לכם יקרים חייכם
 ועורמה נשקכם הוא הממון י אידיאלים על

גבורתכם. חייתית
ה מצודותיה על עלו שלנו המחתרות

 האדירה. הבריטית האימפריה של מבוצרות
ל: חוק קיימו הרוסיים הפרטיזנים  כל ברז

 מהאוייב נשקו את להשיג צריך לוחם
 החזית אמיתית. לגבורה ראשוני כמיבחן

 גירשו הווייט־קונג, בווייט־נאם, לשיחרור
 ריקות. בידיים מארצם הצרפתים את

 י הנרגילה לוחמי אתם ואיפה הם איפה
חיפה שושני, מנחם

 אונס ■

השפה
 דיבר והתרבות, החינוך שר אלון, יגאל

 ״אין כמו: מלים מפיו שמעתי בטלוויזיה.
 טריטוריאליות!״ לאקספנציות כוונות לנו

(נניח...).
נה שפה איזו !עמוקות התרשמתי

! דרת !  הנואם עשה כביר רושם ואיזה !
 אין מדוע רק תמהתי עם־הארץ... על

 ביטויים בשפת־עבר מתבלים הדגנרטים
 יכול היה זה — ובערבית באידיש גם

יותר... הרבה להקסים
 האם ארצה, עליתם מה בשביל יהודים!

 טובה חלקה וכל שפתכם את לאנוס בשביל
 את הרי עלובים, מתייוונים בתרבותכם?!

 בגולה! גם לעשות יכולתם האלה הדברים
אתם?! פונקציה אתם יה־אחול-מניוקים,

חולון סהי, ישראל

 לב עדנה ■

לחיקוי חיבתה
״אנשים״ ,1825 הזה״ ״העולם

הו שעזבה לב עדנה הזמרת על
אותה. שחיקה דותן דודו של פעה

 דודו של המופע נערך בו ערב באותו
 כליף במועדון להופיע צריכה הייתי דותן,
ביפו.

 טוב ידיד שהוא דודו, של להופעה באתי
 אותי לחקות עומד שהוא בידיעה שלי,
 מהנה שלו החיקוי האמת, את לומר ואם

 מה, אלא המקור. את מבייש ולא מאוד
 טקסי לי חיכה וחצי 12 ובשעה רץ הזמן
קמתי כך משום לכליף. לנסוע כדי בחוץ

לב עדנה
מהנה חיקוי

 ונשארתי ויתרתי לא עדיין אבל מהכסא,
 שהגיע עד דקות כחמש הדלת ליד לעמוד

 צחקתי נהנתי, שמעתי, שלי. החיקוי תור
לכליף. וטסתי

 וחזרתי מהאולם שיצאתי הזה הסיפור אז
 על ונברא מצוץ הוא החיקוי, תום עם

 :עובדה שלכם. העיתונאי של דימיונו כנפי
הערב. סוף עד ריק נשאר הכסא

תל־אביב לה, עדנה
אמנים ■

צה״ל למען
בהתנד המופיעה צעירים אמנים קבוצת

 צה״ל חיילי בפני רבים חודשים מזה בות
המו לאמנים בזה פונה המדינה, ברחבי

 ומבקשת התנדבותית לפעולה להצטרף כנים
— אל: בכתב יפנו כי

י־ם ,7 אורוגאי רח׳ בכירי, עמנואל

 מכתבים השולחים קוראים
 כקצרה. אותם לנסח מתבקשים

תמו למצרסים תינתן עדיפות
למכתכיחס. נות

מנטול ונטעם מ"מ 100 באורך קינג־סייז, קשה, קופסא

מציג: הקטן התיאטרון
ה לי ר ד #מה>בדלנד<היפ ואמרי>7גר.111רו ב1

השקדים בוטיק
תב ם: כ ביי רג אל1י י ב ל זי

*.הימור -•01/

בית־החייל׳ תל־אביב,
.8.30ב־ 30/8 ד׳ יום

סביון׳ קרית־ביאליק,
.9.00ב־ 1/9 ר יום

שביט, חיפה,
.9.00ב־ 2/9 מוצ״ש

בית־ארלוזורוב, תל־אכיב,
.8.30ב־ 9/9 א׳ יום

בית־החייל, תל־אביב,
.8.30נד 5/9 א׳ יום

דוד, הרצליה,
.9.00ב־ 6/9 ד׳ יום

 ״לאן״ תל־אביב, כרטיסים:
קד  המשרדים. וביתר ו״מקו

 ו״גרבר״. ״קופת־מכבי״ חיפה,
 הערב״. ו״לאן ״כהגא״ ירושלים,

 ״לאן״׳ ראשית: הפצה
.231655 טלפון

ג4!׳044.ט<.0יט0-גיסיס1ב יצחק מפי;!:

ת גמנסיה אלי רי
 י״ב י״א, י׳, בוקר לכתות תשל״ג הלימודים לשכת ההרשמה

ם י ד ו מ י ם ל י י נ ו י ע
 והתרבות החנוך משרד ע״י הנערכות בגרות לבחינות הכנה

: הבאים המקצועיים החוגים באחד לבחור אפשר ובנוסף
יקה רדיו נ ה * אלקטרו י ז י ו ל ט

ם י ט נ ר ו ב ם ל ״ מ י * נ
סטיפנדיות * נסיון בעלי אקדמאיים מורים

ם טי ר ה פ מ ש ר ה 5:ו - 8 ,9 - 1
ב כי א ל־ .55 אלנבי מפינת 17 ברנר :ת

גן תי מ פה הלל. ואבא ז׳בוטינסקי בין 19 תלפיות ג ר .30 לוין שמריהו : חי

ת גמנסיה אלי רי
 י״ב י״א, י׳, בוקר לכתות תשל״ג הלימודים לשנת ההרשמה

 החינוך משרד ע״י הנערכות הבגרות לבחינות להכנה בנוסף
 : הבאים המקצועיים החוגים באחד לבחור ניתן והתרבות

במגמות מקצועי תיכון במגמות עיוני תיבון
שרטוט * ה ק י ף ו 1 הומניסטית
ית אל י פקידות * אפנה איוו ר
סטיפנדיות * נסיון בעלי אקדמאיים מורים

ם טי ר ה פ מ ש ר ה 5:ו - 8 ,9 - 1
ב כי א ל־ ה .55 אלנבי מפנת 17 ברגר :ת פ  .30 לוין שמריהו : חי

גן ת־ מ הלל. ואבא ז׳בוטינסקי בין 19 תלפיות :ר


