
להקימה! איש יעז בל
גבעתיים טגקי, אביטל

ריעות חילוקי היו לא
 ז)636( הזה המולם של שעבר השבוע בגליון

 הנושאת כתבה תשקיף דף במדור מופיעה
 ,נגיד הכותרת את

 איים ישראל בנק
בהתפטרות.״

 כל אין זו בכתבה
חי היו לא אמת.
 נגיד בין דיעות לוקי
 דויד מר ישראל, בנק

 שר- לבין הורוביץ,
לתק באשר האוצר

 נגיד המדינה; ציב
 בעד היה לא הבנק

ו מיפים, העלאת
 בהעלאה תומך איננו
לפי היום, גם כזאת

 היה יכול לא כך
 באמצעות אלה ל״דיעותיו״ פומבי לתת

ב בהתפטרות לאיים או כלכליים, כתבים
הדיון. משלבי אחד

 ראש־ מצד התערבות כל היחד, לא ממילא
התפטרותו. למניעת ספיר והשר הממשלה

ה מ א; ר ט ו עיתונות, קצינת ז
ירושלים ישראל, בנק

דה־ציוניזציה
 ברורים! דברים לומר עת

 עצמי: על אינפורמציה מעם תחילה,
 בסיני. נפצעתי 56וב־ ,1950ב־ לארץ עליתי
 הדה־ציוניז- תהליך •11.6.67 עד ציוני הייתי

ששת־הימים. קרבות חום עם החל שלי ציה
 זכות נותנת שלא זאת, היא מדינה איזה

מוסר? לפליטי אוטונומיה
 מן הירידה בדבר מה לעניין: ועכשיו,

ה מהשתלשלות ה,,מסתייגים״ של הארץ
 במדינת־ישראלז עניינים
 ישתנו. כאן העניינים מכך כתוצאה אולי

ולרג ולציונות, לארץ, לשוב יהיה וניתן
לנו. היקרים שות

תל-אביב קליינמן, חיים

60 ברחוב חיחם
 60 ברחוב הלילה חיי על לספר ברצוני

יפו. בעג׳מי,
 חצות. אחר 12.30 בערך היתד. השעה

 מוסד, של בבית־הקפה החבר׳ה עם ישבתי
 כשלפתע אבו־חסרד״

משט אנשי ניכנסו
 הקצין ובראשם רה,

לע וביקשו קרסו,
 גופם על חיפוש רוך
במ הנמצאים של

קום.
 התחיל החיפוש

 ״נו הבאות: במילים
 הקו־ איפה תדבר,

 והסתיים ביותו!״
 מדבר אתה ב״מד,

 תוך מנוול!״ ערבית,
בעי ותוספת סטירה

או קח ״שוטר סה.
 הקצין התחיל החיפוש לאחר לניידת!״ תו

בגסות. לקלל המחונך
 נצטרך אם נעשה מה השאלה: נשאלת

 מותר האם אחרת? פעם לבית־הקפה לבוא
סיבה? ללא להכות לקצין־משטרה

 ניכנס קרסו שמר הראשונה הפעם זו אין
 ללא אנשים ומכה 60 ברחוב לבית־הקפה

 בעיניו הסיבה שהבנתי, מה לפי סיבה•
 וגם הערבית, השפה את שונא שהוא היא
אותה. שמדבר מי את

 לי ויש שאמרתי, מה לכל אחראי אני
עדים. על-כך

 עבד־אל־מלק מופה
יפו מוגרכי,

והערכים היטלד
ה את כשפירסמתם עשיתם שירות־דב

 הזה (העולם במצרים״ עוזר ״היטלר כתבה
1633.(

 הבנה ליצירת הזמן כל שנלחמים אתם,
 מה כל את הורסים — העמים שני בין

 כתבה פירסום על־ידי — כה עד שבניתם
הזה. מהסוג

)8 בעמוד (המשן

צילומים תהוות
 מזמינה חזה״ ״העולם מערכת

 צילומים לתחרות קוראיה את
 יפורסמו אשר מיוחד, אופי געלי
זח. במדור שנוע מדי

 תזנח שתתפרסם תמונה כל
ל״י. 10.— של נפרס שולחה את

 •ותר!| לעשות מובן תמיד פרידמן .ב•
א קניה והיום- ל ם! ל מני מזו

₪0¥מחלין ובמחירי□

 להיות הופכת - הבינלאומי המוניטין בעלת הכביסה. במכונות המשוכללת - ־קוד•־
 לתועלתך ־פרידמן״ של מהפכנית רכישה שיטת במזומנים! תשלום ללא רכושך

1 מזומנים ללא למכור אפילו והיום יותר לעשות תמיד מוכן פרידמן כי ולנוחיוחך...
נאמן ת1שר ־• מצוין דגם

ג שי ה ם1הם המסחר בבת• ל כי ם שר ס




