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 מיקוש, על־ידי אם לעולמם הולכים יום
.אחרות צורות אלף עוד או יריות . . ! 

1 עוד רוצה ואת
 במלחמת־ששת־ שהלכו מה מספיק לא

הימים.
 רוצה? שאת הזה העולם בכל יישב מי
 שלך? האגודה עם יחד את,

!שלא בטח
 שחשבתי לאחר זה מכתב לך כותב אני
 הזאת• למסקנה והגעתי הרבה,
 יהודים מיליון 20כ־ עוד לנו היו אילו

 ב־ צודקת שאת חושב הייתי אז במדינה,
מיקצת.
 אחוז. במאה לא אבל
 ב־ מספיק דנתי שלא חושבת את ואם
 פגישה איתך לקבוע מוכן אני אז בעייה,
הבעיות. את וללבן

הקו על היושב חייל צימרמן, זאב

כוח: יישר
 פעם הוכיח הזה העולם לדבר, מה אין

 היותו את נוספת
מעו שבועון־חדשות

לה.
ל כמובן, כוונתי,

ש המיוחד גיליון
לראש־ר,ממ הוקדש

 לוי המנוח, ,שלה
אשכול.

 טוב גם הוכחתם
 שהיה בכך טעם,

מו ללא גיליון זה
שהוק גיליון דעות,

למנהיג־ כולו דש
כוו כל ללא יריב,

מיסחריות. נות
! כוחכם יישר

 בת-ים כץ, יהושע
התמימים״ ״אחרון

 (העולם שטיין מרדכי על הנאה לנקרולוג
 רוצה הייתי התמימים״, ״אחרון ),1641 הזה

 ויקרה. אהובה לנפש משלי, ציון להוסיף
הידיעה. בה׳ לנון־קונפורמיסט

 בדורנו, הכופרים גדול היה שטיין מרדכי
 נר היה היהדות מוסר הנביאים. ואחרון
ימיו. כל לרגליו
ב ומכרו שבת ביום הדפים עיתונו את
 ובשיחתו — בתל־אביב אלנבי ברחוב עצמו

חז״ל. ומאמרי תנ״ך פסוקי תמיד תובלו
 עמדו לא מאוד, הברורה עולמו בהשקפת

השב אלא אלה, מול אלה ויהודים ערבים
 ול־ קרב אלה ואת המקופחים, לעומת עים

בחירוף־נפש. עמד צידם
 עימו הלכתי מקרוב, האיש את היכרתי

כיברת־דרך.
 רמת-נן ליבנה, אריה

הצילומים תחרות
מיש־ בעת צולמה אשר תמונה מצורפת

השבוע תמונת
 בתל־אביב. המכביד, באיצטדיון כדורגל חק

השבועי״. ״התחביב :הינו מציע שאני השם
 תל-אביב קירשנר, נעם

— תצלום ראה — השבוע תמונת
 של בפרס קירשנר נעם הקורא את מזכה

ל״י. 10

הקטן לאדם
 עולם, ברחבי הקטן לאדם מוקדש זה שיר
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 בגיזרתם מצטיינים
חדת ובאיכותם מיו ה

םחולצות י ק נ  ב
 האופנתי הקו לפי

 צבעים במבחריזדזדש
 ודוגמאות

שים ולגברים. לנ

ם החולצה סי ואשה גבר כל המלהיבים והמכנ
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 עפר, בנייה, עבודות כדבר
קונסטרוק מתכת, כבישים,

ומים. ביוב חשמל, ציות

 המתפרסמים המיכרזים כל על פרטים
 שרות ב״מיכרזים״, תמצא בארץ

פומ מיכרזים למשתתפי תלת־־ומי
ביים.

 ל.מיכ־ ל״י 58 בסך דבי־פינוי שלח
 623830 טל. ת״א ,4 ברזילי רזים״,
 פעמיים — שנד, במשך — ותקבל
 ואת המיכרז־ם לקט את בשבוע

בהם. וכים 1,ד שמות

ר א רו ב 1969 פ
:השנה בכל כמו — הביטוח חודש — בפברואר

ורכושך] חייך בטח
״טהדיי ב

סהר
ריווזריאר ודרווזהז־רזח דלו־יי״רז רזרו־ח




