
םישדח םירפס
םילשורי ןוסלוקינו דלפנדייו תאצוהב

ןידי לאגי רוספורפ תאמ אבכוכ רב
ג יהנמ לש ויתורגיאו הדוהי רבדמ תורעמב תוילגתה תשרפ
ת חלשמ להנמ יפמ שגרמו קתרמ רופיס .אמור דגנ דרמה
 ומויק תא וחיכוהש םיריעסמה םיאצממה לע תוריפחה
.ידגאה רוביגה לש

י״ל 25.00 עבצ ידומע 128 ללוכ םידומע 272

קלוק סומע תאמ בהוא ינא םא ילאשת לא
ם יבחרנ םידה ררוע רשא ריעצ ילארשי לש ןושאר ןמור
ל ש ותומד יהוזה :לארשיב יתורפסו ירוביצ סומלופו

ם ייניעב ותאובב יהוז אמש וא שדחה ילארשיה רודה
ה כיזו תילגנאב ורוקמב בתכנ רפסה .רבחמה לש תוישיאה
.1971 תורפסל ינקירמאה "סנבא" סרפב ורבחמ תא

י״ל 10.50 םידומע 320

סירוי ןואיל תאמ הביד טפשמ
" סודוסקא" רבחמ .ימואלניבה רכמ־ברה לש ירבע םוגרת
ם ינש ינפל להנתהש טפשמב הז ילאיסרבורטנוק רפסב ןד
ו טפשמ .הינטירבב 7 ׳סמ יתוכלמה טפשמה־תיבב תודחא
ו מש תא ךרכש ,יאקירמא רפוס דגנ יטירב־ינלופ אפור לש
ת מחלמב םיצאנה יעשפ םע רשקהב ורפסב ןושארה לש
.היינשה םלועה

י״ל 18.00 םידומע 360

ןאכ דע ...לגסייו ריאמ
ל ש ונימי די היהש ימ לש הנימב־הדיחי היפרגויבוטוא
ה מכח ,רומוה תעפוש ,עדמל ןמצייו ןוכמ הנובו ןמצייו םייח
ת ויומד תוסלכואמה הנש שמחו םיעבש לש תונורכזו

. םיקסעהו ןורטאיתה ,עדמה םוחתמ םישיא לש תומסרופמ
י״ל 18.00 םידומע 350־כ

ת ול״ומה הדשב שדח הנפמ—םילשורי ןוסלוקינו דלפנדייו
.וידחי תירבעבו תילגנאב האצוהו ימואלניב עדי : תילארשיה

םילשורי 7545 .ד.ת .שרוד לכל ונתאצוהב םירפסה תמישר חולשל חמשנ



ל ש תינידמה תרוסמה
ה ירצויו הקירמא

רטטשפוה דר׳ציר ׳סורפ תאמ
 לאיזוע ףסוי :םוגרת

 םרכ השמ :הכירע
־ תוצרא לש הרבע תא ריאמו ףשוחה רפס
ל ש תואנקויד רסירת תועצמאב תירבה
 לע םמתוח תא ועיבטהש ,םילוגד םישיא
ן ייטצמ רבחמה .םיינידמהו םייתרבחה הייח
 הז רפסו ,הקימעמהו תיתרוקיבה ותייארב
ם יירקיעה םימרזל ירוקמ שוריפ הווהמ
ב קונ רקחמו ב״הרא לש תינידמה התרוסמב
.הישיאמ המכ לש תירוביצה םתומד לע

י״ל 10.— חתפמ ,םידומע 420־כ

ר פסה ייחו תויצולח
ב״הרא תורפסב

 ןהכ .י םולש ר״ד תאמ
 ןמריכ םהרכא :םוגרת

, ב״הרא ירפוסמ םילוגד םירפוס תרושב ןויד
ם ירושקה ,תויעבו םיאשונ תרושב ןכו
צה הקירמא תשביב תובשייתהה תעונתב
. התורפסב יוטיב ידיל ואבש יפכ ,תינופ
־ רתו תויתרבח תויעבב םג קימעה רבחמה
: תולחנתהה ךילהתב תוכורכה תוויתוב
, ןוכיתה ברעמה ירפוס לש "רפכב הדירמה"
 לע תרוקבה ,הפוריאל "םילוג״ה תחירב
־ א״ל הייטנה ,"תינקירמאה היצזיליביצ״ה
ם ינושה םיטועימה תויוברת חותיפ ,"תוירוז
1 1 ,׳מע 380 ,י״ל 6.50 .״רפסה תשרומ״ו
ח פסנ ,היפרגוילביב ,תיתורפס הפמ ,םירויצ

.חתפמ ,תילגנאב תורוקמ

 תירבה תוצרא תודלות
 דריב םאיליוו ,זלר׳צ ,ירמ תאמ

 לאיזוע ףסוי :םוגרת
ת ירבה תוצרא תורוק לש קתרמו יח רואית
ל כ לש ,היתודלותב םיעירכמה םישיאהו
, םיינידמ ,םייאבצ ,םייתרבח םימרוג םתוא
ה תומד תא ובציעש םיינחורו םיילכלכ
ר פסה רתכוה ב״הראב .תורודה ךשמב
א ירקהו ףיקמה ,ענכשמה רפסה" ראותב
מת הירוטסיה הלעמה ,ונתפוקתב רתויב
, ׳מע 694 ,םיכרכ ינש .״ב״הרא לש תיתיצ
, יתונמא ריינ לע םימולצת 53 ,תופמ
ם ירחבנ םיכמסמ ידומע 70 ,םיחפסנ ,חתפמ
.ב״הרא לש הקוחה ללוכ ,ב״הרא תודלותמ

י״ל 14.—

 תאצוהבו םירפסה תויונחב גישהל
64191 2 ןופלט ,29 ךבילרק ׳חר ,״וידחי״

ביבא ־לת

ס " נ׳-נ ו-ו ־/>וע 11׳ 1עס
611431 .לט ,73 יבנלא ׳הר ,א״ת 592#=8

:םוחנדב לאינד
 הקעזה תושר
רנרכ לא הרזח
ת ובאמ דחא לש ותוגהו ותריציב ןדה רפס
ה פקיה לכב םיעגונ ויקרפו ,ונתורפס
ם יכרעבו םינכתב ,וז הרועס הריצי לש
ו רודל הזוח רנרב היה םחוכמש םייאדיאה
.ונרודלו
:וזמג יסוי

ןואמצה תוצרא
ם ינשה רשעב ררושמה לש הקירילה רחבמ
ם סרפתנש ימ לש רחא ןפ ,תונורחאה
. וסומלוק לש יריטאסהו לקה דצב רקיעב
ל ש עבמ־יזע םימושיר ,ימובלא טאמרופ
.וקני לסרמ
:לזרב רדנסכלא
הלודגה החישה
־ יריצו תורפסה־תרותב םינויעו תוסמ ודוסי
ו כרד תעדותו ידוהיה ביטומ םה םירבדה
־ נא״ה ביטומ ;(דועו ולב ,הקפאק) םלועב
, קילאיב) תורדגה־תצירפ אטחו "תוברת־יט
ל ש םישגדה ןמ דועו ,(׳ובו שירפ ,ןונגע
.תימלועהו תילארשיה הריציב ןמזה

קס לא ומיע אשונ ולוכ םלועה

רפסה תא ארק

ןוד הצ ואמ ידיב ןיס
טאוורוה־י׳צולאפ תאמ

הילשומו קנעה־ץרא לש קתרמ רואית

י״ל 25 .םימולצת ימע 8 + ׳טע 328

"רפסה םע"



 קינטצ .ק
הרדנמלס

 לאש — ״ז קינטצ .ק יתורפסה םשב תיסה הללגבש הביסה המ״
 ידכ ותוינומלאמ אציש הרדנמלס רבחמ תא ןידה־תיב בא
.ןמכיא טפשמב דיעהל
 בתוכה רפוסכ ימצע האור ינניא" ,בישה ,"יתורפס םש הז ןיא"
 רשא ,ץיוושוא הטינלפה ךותמ הקינורכ וז .תורפס ירבד
 ויח אל ;ודילוה אלו ודלונ אל םה ,תומד .דתיה אל היבשותל
 עגר־רבש לכ םש .םירחא עבט יקוח יפל ומשנ םה .ותמ אלו

 "...רפסמ דלש ,קינטצ .ק : םהיתומשו ,רחא ןמז ילגלג לע בבס

 ףקתשמה םהה םימיה לש יטפילקופאה ןוזחה — הרדנמלס
 םותי־רוד לש ףושחה הזחה .תומיעה .הזה ןמזה לש יארב
.ברקה תקעז ךותב ושפנ לע דמועה
 לעו ןודזה לע תרבוגה הבהאל םירישה ריש — הרדנמלס
.תוומה

י״ל 14.40 .׳מע 222

 רואל האצוהל הרבח הנרמקש
הפיח ,מ״עב

עונלוק תונש 75
קסאפ ולךא׳ז תאמ

ם לועב עונלוקה תוחתפתה רקוסה תירבעב ןושאר םובלא־רפס
ת או עונלוקה תונורקע תא הרורבו הריהב הרוצב ריבסמ ,ולוכ
.ולש תונושה תולוכסאה

ע בצב םהמ ,םיטרסה ךותמ םישיחממ םימוליצ תואמ הוולמ רפסה
.ןבל־רוחשב םהמו

.עונלוק בהואו בבוח לכל הבוח־רפס

י״ל 18 — ריחמה

מ״עב הדסמ תאצוה
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