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 4 מנוע קידמית; הנעה

עי שסתומים צילינדרים;
 סוס כוחות 25 ליים;

 מומנט בעל מנוע לרישוי;
מאו לעבודה הבנוי גבוה

 פלדה מפח נהג תא מצת;
 ארגזבמעמס ומבודד; סגור

 למטען ק״ג 1000 של
 חזקה שלדה ולנוסעים;

 לדרכים במיוחד מותאמת
קשות.

 במעמס 0—1000 דגמים: 3ב-
 0—1100 ק״ג; 730 של מותר

 ק״ג; 1000 של מותר במעמס
 של מותר במעמס 0—1200
 באורך מטען ארגז ק״ג; 1400

 עם מטר 2.6 או מטר 2.1 של
 חיצוניות. או פנימיות כנפיים

 איש, 3ל־ מרווח נהג תא
 6 של כפול נהג תא אפשרי
 6 מנוע דלתות). 4( נוסעים

 סוס כוחות 40 צילינדרים;
 הזמנת וחסכוני. חזק לרישוי,
 גם אפשרית הנ״ל הדגמים

 לייט קידמית. הנעה עם
 לעבודה הבנוי הטנדר דיוטי

ארוכים. ולחיים מאומצת

חירוף חלקי של גדול מלאי נאמן, שרות מיידית, הספקה

יל310■■חס
 חיפה-ת״א. בע״מ לישראל חקלאית להנדסה חברה בישראל: בלעדית סוכנות
חיפה. 61477טלפון ,48הנמל רח׳ בע״מ, ווקסמוביל חברת בלעדיים: מפיצים

.31823 טלפון ,34—36 שדה יצחק רח׳ בע״ני, ואלקטרוניקה רבב פליקס :בת״א מפיצים

ל'11־1,תא מ ר ב אלג.בי דת ת*• 39 ה

56980 טל.

 טיול אין
מצלמה! בלי

 ל״פוטו ;צלומים ללא חופש אין
 העשיר המצלמות מבחר יש ברנר״

גדול! אביזרים מבחר בחיפה.
א"1£72" ביק מכשירי

 מרוצה! ותהיה מומחה אצל קנה
!ההעתק ל״י 1 מסמכים העתקת

1 ד1ט3 נ ד ב
תן חיפה,רחוב ל ח 31 ה

:מציג גודיק גיורא

הגי- ג<5 בנד
עליכם שלום ספורי לפי מוסיקלי מחזה

צור <. בומבה עם
״ אולם ה ר ב מ ה ל א  8.30ב- ערב כל ״

 4.30ב- מנחה הצגת יד בימי
9.30וב- 6.45ב- הצגות 2 במוצ״ש

 המשרדים ובשאר ב״רוקוקו״ כרטיסים
מאורגנות, וקבוצות למוסדות כרטיסים

223663 טל.

הבתולים״ ,,בובת
 אות את לשאת הכבוד היה פעם

ז והיום לכת״ ״הצנע
 צהוב דובון בצורת הבתולים״ ״בובת היום,
 לנערה הכבוד אות זהו הבגד דש על קטן

יותר. בתולה שאינה
 אחד זה אבל מזעזע ואף משונה כן

הזמן. מאותות
 בסרט נחשפת מערומיה בכל הבעיה

 הבתולים״ ״בובת החדש הבריטי
ת״א. ״ירון״ בקולנוע מוצג זה סרט

)3 מעמוד (המשך
רא בפרס ̂זזכר אלה התוכנית. עורכי ולא
הנו בתיכנון מוגבלת, השתתפותם — שון
כדי זאת, בלבד. פעמים לשלוש כחי׳

התח למעגל להיכנס חדשים לכוחות לאפשר
רויות.

 קשרי על הממונה דורון, יהודית
ירושלים השידור, שירות ציבור,

השינאה סוד
 שפרינצק יוסף של דעותיו על הגילויים

 חידה פתרו ),1448 הזה (העולם המנוח
ה מתושביה רבים שהעסיקה עתיקת־יומין,

 הארץ, של וותיקים
למה ביניהם: ואני
 בן־ דויד אותו שנא

גוריון?
 ציין הזה העולם

 את מנע הוא כי
 שפריג־ של בחירתו

 נשיא לכהונת צק
 זה היה אך המדינה,

 מני אחד פרט רק
 את שהוכיח רבים,

ל ביג׳י של שינאתו
מנוח.

 שאהבותיו כנראה
 בן־ של ושנאותיו

ש כפי בלתי־ראציונליות, כה אינן גוריון
 יכול איך האחרונה. בעת לחשוב נוהגים

 נלהב כה מאמין לאהוב הבטחוניזם נביא
שפרינצק? כמו השמי. השלום ברעיון

ירושלים לוינשטיין, כצלאל

נקי רווה
 לישוב תתנכל היהודית שהסוכנות במקום

 מציע אני ),1447 הזה (העולם חצבה בעין
עצמה. הסוכנות את לפרק

 מיליון 350כ־ של נטו חיסכון זה יהיה
לאפי להפנות יהיה אפשר אותן בשנה, ל״י
 עין־חצבות הקמת כמו יותר, מועילים קים

חדשות.
חיפה סנדובסקי, דויד

החינוך הד
 הידיעה, את מדי יותר הצנעתם לדעתי,

 הסתדרות בביטאון שהופיעה כתבה בדבר
 בשם אחד קרא שבד, הד־הח-נוך, המורים

 יהודים בין התקשרות למנוע איגרת זאב
 רחמנא תערובת, נישואי שסופם וערבים,

 הזה (העולם ליצלן
1448.(
יו תופעה זו אין
 שאזרח דופן, צאת

מקש יסתייג יהודי
 אזרחים עם רים

 אני וזאת ערביים,
 דאבון מתוך מציין

 כשעושה אך לב.
 שעיסוקו אדם זאת

 ו־ החינוך, בתחום
 מתפרסמים כשדבריו
 מחנכי של בבטאון
שערו זוהי ישראל,

ראשונה. ממדרגה רייה
הסתד בבטאון מקבילה כתבה לכם תארו

 מורה, יקרא בהם הסובייטיים, המורים רות
יהו בין התקרבות למנוע למשל, אוקראיני

 מזה עושים היו רעש איזה לאוקראינים. דים
העולמיים? היהודיים האירגונים כל

טבריה חכם, משה
העם אחת

אשכול, לוי הממשלה לראש מכתב כתבתי
 את לפרסם בפניו רצוני את הבעתי ואף

המסויים. בשבועון עיקרו
מ אחד של צוואה על התבסס מכתבי

השאר: בין נאמר שבה ורשה, גיסו לוחמי
.״ .  שאינם לים, מעבר שלנו לאחים .

 ההיטלריזם, את ולא היטלר את לא מכירים
 מוות: בטרם האחרון דברנו את שולחים אנו

 לא ההיטלראית! גרמניה עם פשרות שום
לעולם!... לא היום!

אם ו . . .  אחרי שיתכחש יהודי ימצא ״
 שבטרם לזעקתנו האחרון, לרצוננו המלחמה

 — שלנו האחרונה היאוש לצעקת מוזת,
לעדי־עד!״ יקולל

מ אחת פשוטה, ישראלית בחורה בתור
 לי שיסביר הממשלה מראש בקשתי עמך,
האח צעדיה עם זו צזזאה מתיישבת איך

 יחסים לקשירת ישראל. ממשלת של רונים
 גרמניה. עם דיפלומטיים

לתשובה. מחכה אני
רבד־נז קיבוץ נדי[,

והציירים אכא
 הזה (העולם ישראל מוזיאון על בכתבה

כי תומרקין יגאל הצייר־פסל מסביר )1446

ם כ ח

לוינשטיין

1449 הזה העולם


