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״ליב
 להציג שמחה לון התמרוקים חברת

 לון זוהר, קרם־גוף הזוהר, הלהיט את
 קרם־ שהוא לושן, ספארקלינג סאן
נוצ חלקיקים המכיל דקורטיבי, גוף
 ובוהק זוהר מראה לגוף הנותנים צים

 בגדי־הים של האופנה את ומשלימים
הנוצצים.

 לשימוש מתאים החדש קרם־הגוף
 לרענון ולבריכה, לים היום, בשעות

 לשימוש גם טוב הוא וכמובן ולקישוט
הערב. בשעות

 על״ידי נעשה בקרם השימוש
 היד כף על קרם־גוף מעט הקצפת

הגוף. עור על בעדינות ומריחתו

אקורדיוניסטית
 ומישחקי־חברה שיקופיות עם בציבור שירה מארגנת

במסיבות
 לימי־הולדת מיוחדת תוכנית
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 )17 מעמוד (המשך
 מהסוג טיעונים גם נזכרים מאמר

הדתית. הכפיה נגד החילונים שמעלים
נקניק,

ירקות גלידה,
 חלק נטלה החרדית עיתונות ך*

 עיתון המודיע, זו. במילחמה רב 1 1
 ־״■ הליטאים, את תקף אגודת־ישראל,

 של סידרה ערך נאמן יתד ואילו
 ב־ ליקויים לגלות כדי תחקירים

 בין לנדא. הרב של מערכת־הכשרות
השאר:

ה, ד לי וש כפתוה, הנמכרת •ג
חלב. בה נמצא
 מחומר העשויים חוטי־נקניק •
כשר. שאינו

ל כפוף בבני־ברק הנמכר הבשר
 לנדא. משה הרב של הבלעדי פיקוח

 חנויות, של רשימה פירסם נאמן יתד
 בהשגחת בשר להשיג ניתן שבהן
ירושלים. החרדית העדה
 *״ ל־ באפשרותם היה שלא הלחם את
 בקר־ מאפיה דרך השיגו בעיר, אפות

מיוחד. הכשר שקיבלה יית־גת,
שנת־השמיסה. עם הגיע הבא השלב

 והירקות הפירות כל עברו השנה עד
 השנה לנדא. משה הרב פיקוח דרך

 משלו, הכשר על שך הרב החליט
 קרליץ. ניסים הרב יד־ימינו, באמצעות

 או ברחובות קנו והירקות הפירות את
 למכור כדי יהודים. שאינם מחקלאים

 את לשכנע נאלצו בעיר הסחורה את
 ׳ לצידם שיעבור מבעלי־החנויות אחר

 הרב של פיקוח תחת המזון את וימכור
קרליץ. ניסים

 _ הרב אנשי באו הסכמתו למחרת
 ואיומים שיכנועים בעיקבות לנדא.
לנדא! משה הרב לפיקוח לחזור הסכים
 קרליץ ניסים והרב רב, זמן עבר לא
 ושיב־ לחצים היו שוב למקום. הגיע

 פיקוח תחת למכור חזר החנווני נועים.
קרליץ. הרב

 שהמונופול שראו לנדא, הרב אנשי
 האומרים כרוזים הפיצו להישבר, עומד

 היא קרליץ הרב שבפיקוח שהתוצרת
 | באכילה. אסורה ולכן יהודית, מתוצרת
 במודעות הליטאים פירסמו למחרת

 שדווקא־ והודיעו הכחשה, ובעיתונים
 בפיקוח הנמכרים והירקות חפירות

כשרים. אינם השני הצד
 להחזיר נאלצו שהקונים קרה כך

 וש־ היום במשך שנמכרו אבטיחים,
ישראל. מתוצרת שהם התגלה

ש אומרים החרדי בציבור אישים
 משה הרב ההכרעה. תיפול הקרוב בזמן
 הכירסום להמשך יסכים לא לנדא

להתפשר. ייאלץ ולכן במעמדו,
 אינו מהם שאיש והחסידים, הליטאים

 השני, הצד מרות את עליו לקבל מוכן
 העיר הפיכת אחד: בנושא מאוחרים
 בדרישות והקצנה יותר לחרדית
דתיות.
 פורסמה אחדים חודשים לפני
 הנסחרות מניות, של שחורה רשימה

 של הן החרדים טענת שלפי בבורסה,
 ולכן השבת, את המהללות חברות

^ בהן. להחזיק אסור
שר^ בעיר ניתן יחיד ליבואן  הכ

 בחובות הסתבך היבואן קפה. לייבא
 קפה היה לא בעיר מהארץ. ונמלט
 נאלצו העיר נשי שבועות. כמה במשך
בירושלים. הקפה את לחפש

ה הנשים שלובשות מהפיאות חלק
 רבנים של לטעמם מדי יפות חרדיות
ל ותבעו מודעות פירסמו הם אחדים.
 סיירת־פיאות, הוקמה כך לשם הסירן.

לא־צנועות. פיאות על לנשים שתעיר
בבני־ ״חילוניים" עיתונים מכירת

 בעיני לצנינים ומתמיד מאז היתה ברק
קש״ת(״קבו קבוצת אחדים. קיצוניים

 בעלי נגר פועלת תסכים") שלא צה
 .?ןבמי אלימות בשיטות דוכני־העיתונים

 הצתות, טלפוניים, איומים — יוחד
 מיטעני־ הנחת ואף העיתונים, שריפת
חבלה.

ל הפסיקו מוכרי־העיתונים מרבית
 רק נשאר ההטרדות. בעיקבות מוכרם
 בעל עקיבא. רבי ברחוב היחיד הדוכן

 להיכנע הסכים לא גרין, דויד הקיוסק,
 עליו האיומים כל למרות לביריונים,

 ליד התפוצצה לבנת־חבלה אשתו. ועל
 כמה הושמעו חייו על איומים ביתו,

בטלפון. פעמים
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