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ל״י 46 — תבל ארצות לכל רגיל ובדאר בארץ לשנה מנוי <
ל״י 25 — הארצות לכל רגיל ובדאר בארץ שנה לחצי מנוי •

- לשנה אויר בדאר חוץ לארצות המנוי דמי
 הכל בסך משלוח תוספת המנוי דמי

_________אויר בדאר_______________________________________
ל״י 75 ל״י 30 ל״י 45 ואיראן אירופה ארצות לכל <
קנדה, לארצות-הבריוק •

ואסיה אפריקה ארצות כל
ל״י 100 ל״י 50 ל״י 50 ואיראן) יפאן את (להוציא

 ארצות-מרכז למכסיקו, •
יפאן, אמריקה, ודרום

ל״י 150 ל״י 95 ל״י 55 וניו-זילנד אוסטרליה

הכל בסך משלוח תוספת המנוי דמי חוץ לארצות המנוי דמי
_________בדאראויר________________- שנה לחצי אויר בדאר

ל״י 40 ל״י 14 ל״י 26 ואיראן אירופה ארצות לכל •
קנדה, לארצות-הברית, •

ואסיה אפריקה ארצות כל
ל״י 50 ל״י 23 ל״י 27 ואיראן) יפאן את (להוציא

 ארצות-מרכז למכסיקו, •
אמריקה, ודרום
ל״י 75 ל״י 48 ל״י 27 וניו-זילנד אוסטרליה יפאן,
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מכתבים
)3 תעמוד (המשך

 יתרמו נאמנים אזרחים שהרבה ומובטחני
יפה. בעין

 הגינות של שמץ לכבודו שיהיה אקודה
המתאים. במדור זה מכתב לפרסם

נתניה חתימה, ללא

די־חיסכון זיקוקין
 על הידיעה את קראתי רבה בתדהמה

 להפגין לא תל־אביב עיריית של החלטתה
 מטעמי העצמאות, ביום די־נור זיקוקין השנה

חיסכון.
 אחרים, בחגים בהוצאות לחסוך אפשר

 העם, לכל המשותף היחידי בחג לא אבל
 ולאשכנזים. לספרדים ולדתיים, לחילוניים

 ביותר הגדול חגה — העצמאות ביום כי
 חובה אלא לחסוך׳ אסור — מדינתנו של

ולשמח. לשמוח
 רצון וזהו לחסוך, רוצה העיריה אם
 ואחת במאה שתחסוך אדרבא, מעיקרו, חיובי
 כך, על נשמח בוודאי אנו אחרות. דרכים

העצמאות. ביום לא אבל
אתא כפר לורנט, יוסף

 שמחתי רבים, תל־אביבים עוד עם יחד
 מרדכי הנכבד, עירנו ראש כי הידיעה לשמע
 להשתמש ולא כסף, לחסוך מתמדן נמיר,
 נסתיימה שלי השמחה אך כזיקוקין, השנה
מאד. מהר

 ואיח־ ,זיקוקין הזמינה העיריה כי התברר
 ואין לירקון, שמעבר במחסניה אותם סנה

הבאה. לשנה עד יתקלקלו שהם ספק בכלל
תל־אביב אזרח,

 לא למה אז לחסוך, רצתה העיריה אם
 המקבלים שלה, סגני־ראש־העיר את לקחה

 כל ואת קואליציוניים, מטעמים משכורת
 ותשלח שלה, האחרים המפלגתיים הג׳ובניקים

ביום־העצמאות? זיקוקים במקום אותם
יאירו! הם כמה נראה

תל-אביב אבן־אור, גד

הטוב השם
 הזה (העולם אקדמאי' 007, בכתבה

 גם ״התברר הבא: הקטע התפרסם )1493
 מועמדותו: את קאופמן אדי ביטל מדוע

 עם לעבוד רוצה הוא בו משרד־החוץ,
 לו הודיע לחץ, עליו הפעיל לימודיו, סיום

 סיכוייו יאפסו בשפרינצק יתמוך לא אם כי
אבן.״ אבא של במשרדו לעבוד
 הזו, הידיעה את תוקף בכל מכחיש אני

 ספק להטיל ובאה הטוב בשמי הפוגעת
 כמו בענייני־ציבור. בהתנהגותי אשר ביושר

 בשם גם פוגע זה שסילוף חושב אני כן
 מדיניות־חוץ המנהל מייצג, שאני המוסד

ממ משרד ובכל במשרד־החוץ תלוייה בלתי
 גרמה זו השמצה אחר. מפלגתי או שלתי

רב. נזק להתאחדות
 חוץ, לענייני יו״ר סגן קאופמן, איי

ירושלים בישראל, הסטודנטים התאחדות

 נמסרה קאופמן הקורא על האינפורמציה
ועוב תפקידים בעלי ביניהם עמיתיו, על־ידי

 קיים כי ידוע הסטודנטים. בהתאחדות דים
 התאחדות ובין משרד־החוץ בין הדוק מגע

ממשל הנחיות על־פי הפועלת הסטודנטים,
תיות.

מפויימת המלצה
כשותפות שנוסד ערבי־ישראלי, בנק ישנו

ו יהודי הון של
ערבי.

 הבנק, כשהוקם
 יועסקו כי התבשרנו

ער צעירים בסניפיו
 הוקל ובכך ביים,
ה של בעייתם קצת

 הערביים, משכילים
 במקו נקלטים שלא
מתאי עבודה מות
מים.

מקב המצב? ומה
 צעירים לבנק לים

כא רק אך ערביים,
 מ המלצה שבידם לה

מסויים.

מוסטאפה
מאד ממשלתי מנגנון

מוסטאפה, חוסיין אוסמח
אל־פאחם אום

 תאומות ערים לשתי נוסף וזאת, — הברית
 שבמא־ וטאמאטאב שבצרפת סורן קודמות:
לאגאש.
 לשתי בנסיעות ראש־העיר יסתפק לא עתה

 גם בוזדאי יסע הוא הראשונות, התאומות
החדשה. לשלישית,

 אלא לבד, נוסע אינו הוא תשכחו: ואל
 הידידות, חיזוק למען נכבדת. פמלייה בחברת
כמובן.

חולון שחר, גדעון

שיגרה ללא
 ב־ למורים בסמינר הלומדת בחורה הנה

 את אוהבת ביותר, אוריגינלית באר־שבע.
ביחידות, בו נמצאת כשהיא בעיקר הטבע,

הטבע אוהבת
 עם יחד אך וההרגל, השיגרה את שונאת

הכר לתנאים עצמה את להתאים יכולה זאת
חיים.

 אותה שתציגו כדי לכם, אותה מציע הנני
הלו שלה, חברה אני מתאימה. בהזדמנות

 פרטים למסור מוכנה ואהיה איתה, מדת
נוספים.

באר־שבע רחמים, כרמלה
 ראה — השיגרה ושונאת הטבע אוהבת

תמונה.

הרצוי והמיץ המצוי הח״כ
תפו מיץ בקבוק קניתי ימים כמה לפני

 קצר, זמן לאחר אגורות. 50 במחיר זים
 אגורות 55 ממני דרשו אחרת, בחנות

הבקבוק. אותו עבור
דר שלישית בחנות

.60 שו
 הזמן הגיע אולי

מןהח״כים, שמישהו
למשל, אבנרי אורי
ש הצעת־חיק יזום

 מחיר קביעת תחייב
תוצרת? כל על קבוע

שייג היחיד הנזק
ה תהיה מכך, רם

 שהיצרנים עובדה
 את להחליף יצטרכו
המוצר, שעל התודית

שהמחיר אימת כל
קצת. יפסידו הם שגם לא? ולמה יעלה.

 בקשר דבר נעשה לא מדוע גם חשבתי
 שהח״כ למסקנה, והגעתי עתה, עד לזה

הציבור. של מבעיותיו רחוק המצוי הישראלי
תל-אביב סטן, טלילה

סטן

מסתירים הגדולים
 מהגדולים, סובלת אני יום־עצמאות כל

החיי מצעד את הצעירים, לנו המסתירים,
לים.

ה הגורמים לכל בזה לפנות רוצה אני
 שר־הבט־ או ראש־הממשלה, כמו אחראים,

מיוח למקומות הבאות בשנים שידאגו חון,
ולילדים. לנוער לתלמידים, דים

לצעי צה״ל את להראות מאד חשוב זה
ב חיילים ספורות שנים כעבור שיהיו רים׳

שורותיו.
חיפה תלמידה, אפשטיין, רינה

השלישית התאומה
 בתקופת שעתה, חולון, לעיריית הכבוד כל

 לאמץ לנכון מצאה והקימוצים, הוויתורים
שבארצות ג׳קסונח־יל — תאומה עיר עוד לה

 תינתן זה כמדור קדימה ;״ות
 המצרפים קוראים של למכתכיהם

למכתבים. תצלומיהם את
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