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ישראל משימרתהתעבורה על המפקח

 תפתיע אל
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יבש. לנקזי מפעלים םע״מ, קשת :ע״י המקים תדומת
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רבות אפשרחת פותחת קצרנות ידיעת
יפתח אוגוסט—יולי בחדשים

ת אינטנסיבי דו־חדשי קורס ו נ ר צ ק ואנגלית עברית ל
ת לפי ט י הפשוטה ג ר ג ש

גרג. שיטת לפי העברית הקצרנות מחבר קמפינסקי, ח. מר בהדרכת
:כלהלן — יוני חדש במשך רק — הרשמות

 .19 פבזנר רחוב קמפינסקי, מר אצל ו׳) א׳׳ (ימים : חיפה
 2913 סל׳ ,42 אלנבי רח׳ ״אירופה״, מלון ג׳) ב׳, (ימים : תל־אביב
.2515 סל׳ .21 ג׳ורג׳, המלך רחוב ״ויטא״, מלון ה׳) ד/ (ימים : ירושלים

!מובטחת ההצלחה

ש ר.
 כאלי ידועה היא זמרה לחובבי

 גלריות מבקרי אד הזמרת, מיתמר
 אלי בשם אותה מכירים ותערוכות
ציור). מדור (ראה הציירת. _ הורוביץ,

 ארץ־ להורים בפאריס נולדה היא
 13 בת בהיותה ברחה משם ישראליים.

 בסירת שבועיים אחרי לאנגליה והגיעה
בממ גבוה פקיד היה אביה קטנה. דייג
להשת החלה היא בלונדון. דה־גול שלת
 בהופעותיה לראשונה מיתמר בשם מש

 בשידורי מונמארטר״ ״זמרי בתוכנית
הצרפתיים. הבי.בי.סי.

הארץ, ילידי הם ואחיה אמה כי אף
 אשר עד עברית מלה אף אלי ידעה לא

 היא והיום כשנה, לפני ארצה, עלתה
מט כבר לד, ויש בשטף עברית מדברת

עבריים. שירים של הקלטות פי

1 נ י ח ר 1 ק ל
 לפני הקדמנו אדה מדים — לאסיה:״ השער היא ״אילת

 בבר שעה אותה בעדן. המיוהד שליחנו של לרשימתו שבועיים
 ״לוציה״ האנייה אודות על שליחנו הודעת בידנו היתה

 לנו מותר עתה לאילת. להגיע בנסותה מעדן שהפליגה
המיוחד. שליחנו שד המדאה הרפורטג׳ה את לפרסם

 כעל הרבה כה עליהן שדובר בארץ השאלות מעטות
 ושווי הדור חינוך של הנעלים העקרונות לאור הנשים כיוס

 של דעתן את לשאול טרח לא שאייט אלא לאשה. הזכויות
 שעליהן והמדריכות גיוס החייבות הצעירות :בדבר הנוגעות
י עשה כדיוק זאת את לבצעו. ר ו י א ר נ כ  לעובי שנכנס א
 מסקנותיו את זה כגליון לנו והמביא זו, בעיה של הקורה

כעבר, הצבאי ונסיונו מקיפה חקיחה לאור
 מפעל רכה, בתנופה נפתח, האחרץ הגליון הופעת עם
 לבוא טורחים קוראים מאות הזה״. ״העולם שד המנויים
 ולהבטיח המנוי על לחתום בכדי ההנהלה למשרד כעצמם
 הנוכחיים הצמצום כתנאי גם העתון של סדירה קבלה לעצמם

 לשנה המשלם מנוי לכל כפרם הניתן כספר־חינם, לזכות (וכדי
 הגדולות, הערים כשלוש הסידורים הושלמו בינתיים מראש).

 עוד הזה) הגליון מן (החל העתון את המנויים יקבלו כהן
 לסידור להגיע נצליח רום שבק מקוים ואנו כשבוע, ה׳ כיום
כמושכות. גם דומה

באפש־ אץ אולם התפוצה, קפצה שום החולף! כשבוע
 הגלימות אזלו המקומות שכרוב מכיון מספר, לציין -ותנו

ר. כיום עוד

מכתב־ס
נבואה

 הקא- עמוד את שראיתי אחרי שעתיים
 ״הכנסת דוש של הנהדרות ריקמורות
 הזה״ (״העולם לעתודות״ מתגייסת

 מתפטר, מימון הרב את צייר בו )661
 שהרב הסנסציונית הידיעה את שמעתי
 <מן יום באותו התפטר באמת מימון

 אינפורמציה לכם היתה האם הממשלה).
? מראש סודית

ירושלים שטיימאן, דן
 ראה מימון שהרב משערים אנו לא.

 מדי רב 1שזמ ונזכר הקאריקטורה את
האחרו התפטרותו את הגיש מאז עבר

__נה
מקומית? תוצרת רק

הי הבחורות אזלו האם ! שערוריה
 בשער להביא נאלצים שאתם בארץ, פות

 בחורה של תמונה )661( הזה״ ״העולם
? בלונדון הנמצאת
מוצ־ השער של החדשה הצורה אגב,

מאד. לחה
אי-שם. אלכי, רות

לשי מגיע היה שהכבוד סבורים אנו
 בגליון תולדותיה את קראי סלומון. לה

הקודם.

סקנדלים
בר לקרוא מרה הפתעה הופתעתי

 (״העולם הסטודנטים שביתת על שימה
 כאן גם סקנדל, בכל ״כמו : )659 הזה״

 אנשי בראש... מפ״ם אנשי צועדים
סקנ שונאים צעירים, כשהם גם מפא״י,
 שאנשי הסקנדלים מעטים האם דלים.״
? בראשם כאחד, וצעירים זקנים מפא״י,

ראשון־לציון אבני, יהודה
באירוניה. כמובן׳ נאמרו, הדברים

שאה״ אבני הקורא לדברי מסכימים אנו

מפל של מונופולין אינה הסקנדלים בת
אחת. שיכבת־ניל או גה

מי? על — הגנה
 82 ג׳ורג׳ המלך ברחוב הפשע תאור
 ומענין, מאלף היד. )661 הזה״ (״העולם

 אמנם אם עצמי את שואלת אני אבל
 החשודים. תמונת את לפרסם מוצדק היה

 לדעתי אך אכזרי, שוד זה היה אמנם
 כלפי רחמים של יחס לגלות גם צריכים

חדשים. עולים שהם החשודים,
חיפה. לבכר אסתר

 אין הרפורמאז׳ה של הניסוח לאור
 את לענב סעס היה כי חושבים אנו

 לתועלת זה לדעתנו התמונות. פרסום
הצבור.

מסתננים
 על הרפורטז׳ד, את לקרוא הזדעזעתי

 ).661 הזה״ (״העולם המסתננים גירוש
 אמר לא המאמר שבעל הרושם מתקבל

 ישנם וכי לאמר, שרצה מה כל את
 אתם אם התמונות. של ברציפות חורים
מספ אינכם מדוע האמת, כל את יודעים

? לנו גם אותה רים
תל-אביב. כנהולץ, רדיד

להם. יאה הפרסום שאין דברים יש
מוראד לילה למען

 לתת רוצים לא ? מה הענינים, מה
 ? בסינמה מוראד לילה את לראות לנו

 לילה למען תנועה תארגנו — דחילכום
מיד. מצטרפים אנחנו מוראה

התקוה, שט׳ השבאב, כל
מאי יחזרו שהשלטונות מקווים אנו

 מוראד לילה של הסרט הצגת סור
 גם כך ע״י ויתנו )661 הזה״ (״העולם

לראו ההזדמנות את התקויה שב' לבני
* תו.


