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להצ זכה ג׳ו, מהם, שאחד רבים, סרטים

גדולה. כספית לחה
 הציג וולמן דן הישראלי והמפיק הבמאי

מוז של קבוצות בפני כשבועיים, לפני
 החדש הישראלי סירטו את נבחרים, מנים

 המבוקש באולם־ההקרנה שלי, מיכאל
 שהוא וולמן, החמישית. בשדירה ויזולי
 גם־יחד, ותל-אביב ניו־יורק של תושב
האמריקאי. הקולנוע למבקרי היטב מוכר

ולש לראות יכלו בכך שרצו ישראלים
 א׳ יום בתוכנית מאיר גולדה את מוע

ב המשודרת האומה, פני מול המבוקשת
בעש ולשמוע לראות וכן סי.בי.אס, רשת
חב 11מ־ אחד לפחות אסיפות-שנור רות

עתה. כאן השוהים הסוכנות הנהלת רי
 יכולים היו הם כר,מפום. ישראלים

לחלו שונה מסוג ישראלים גם לשמוע
 המכון מראשי לווין, משה פרופסור טין:

 ביר־ באוניברסיטת ברית־המועצות לחקר
האח בשבועיים הירצה באנגליה, מינגהם

 באוניברסיטאות — פעמים שלוש רונים
 על — וסן־פרנציסקו פרינסטון קולומביה,

 ב־ התיעוש על האידיאולוגיות ״ההשפעות
 לווין, השלושים.״ בשנות ברית־המועצות

 אחד הוא תל-אביב, אוניברסיטת בוגר
 לענייני המערבי בעולם החשובים המומחים

ברית-ד,מועצות.
 איתן, רחל הסופרת אחרת, ישראלית

באוניבר עברית לסיפרות מרצה משמשת
 סיפרה אחרים. ובמקומות האמפסטר סיטת

לאח לאור שיצא ושידות, שידה החדש,
 שהוא היות כאן, נמכר אינו בישראל, רונה
 חנויות־ כי נראה העברית. בשפה כתוב

 האדיר בפוטנציאל חשו לא עדיין הספרים
 כיום המשוטט עברית, וקוראי דוברי של
מדפיהן. בין

תב האמריקאית שהכלכלה ספק אין אך
 המשוטט זה ורב עצום בקהל במהרה חין

 לספק תזדרז ואז השנייה, במולדת כיום
 שני של לשביעות־רצונם מבוקשו, את לו

גם־יחד. הצדדים

 ולבטים בעיות
המין בחיי

זידמן מרדכי חד״ר
רשפים תוצאת
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אלינו חייג
821004 טל:

 החומר לקבלת אליך נבוא
לך. ונחזירו

מהיר, ביצוע
ומעולה מקצועי

חיפה
סחתודיס רצח

 רעד מפזרים מקום בכד
 עדיין בחיפה רק — ומזהירים

ומקד שק עם ההודים משמידים
 חיפה. עיריית העירוני, הווטרינר ״לכבוד

 בכפר- הלומדת ט/ בכיתה תלמידה ״אני
 12ה־ בבוקר חנוכה. בחופשת ונמצאת גלים

ברחוב ביתי, בחצר הייתי 1974 בדצמבר

החתול
ומקל שק עם

לחיילי□ מיוחד מיבצע י ר למדו ה ה מ ח ל צ ה כ ו

ם חייל כל על מנוי ינואר בחודש שיחתו ו! 11 ר צ ק
ה!ה״ ..העול□ ) אנגלית ו/או עברית

.גרג באולפן ( א מ ק ־ ר כ )

אחוז 40 שר השה יקבר י
צבאי לדואר רק יישלח השבועון \

 .7.1.1975ב־ חדש קורם
 224532 טל. ,5 גורדון :ת״א

664922 טל. ״במעלח״, :חיפח

י

 וחברות. חברים מיספר עם בבת־גלים, נהלל
 עם מפחידים אנשים שני הגיעו לפתע

 ביד.״ שקים ושני מכשיר
 קבוצת של מיכתבה של לשון היתד, זו

שב בת־גלים תושבי ,14—13 בני ילדים
 הזה העולם למערכת הגיע אשר חיפה,

שעבר. בשבוע
 בארץ האחרים המקומות שבכל דומה,
לבי יותר ״הומניות״ שיטות כבר נוקטים

ו רעל מפזרים כיום חתולי-רחוב. עור
לחיות- יניחו לבל השכנים את מזהירים
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