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ת ל ה נ ת ה ו נ ו ב ש  ח
ם לי ש רו :בי

 1 חדשים 4 — כלליה פקידות

חודשו
 — קצרנות — במכונה כתיבח +

חודשו
/ ביה״ס ד׳ י ק פ ה  פורמן, י. ״

18 בצלאל

 משרדים למנהלי חשוב
!ובתבניות

המו הכתיבה למכונת הפלא מחק
 יההעתק. האוריגינל את חק

ב שניה תוך וכסף, בזמן חסוך
 מילה או אות כל למחוק יכולתך

ההעתק. עם יחד
 יחידות 288 המכיל ענק סם הזמן

 על״ וחסוך בלבד, ל׳־י 19.20 במחיר
 ממשי. באופן 40,/״ כך ידי

ללא ולהדגים לבקרך ישמח סוכננו
התחייבות. כל

ס״ ק ב לד  סל. ,6031 ת.ד. - ״
____________תל־אביב. ,441692

ת ו ח ת פ ת נ ו ת י ת כ ו ש ד ח
נה ת להכ ו נ י בח ל

בגרות
!מוקדמות

 ערג או בוקר בלימודי
ציבורי בפיקוח

והתרבות החמוד משרד מטעם נערכות הבחינות
70 ואפריל ,59 אוקטובר הבחינות: מועדי

 — תיכוניות בוקר לכיתות חהרשמח נמשכת כן
 (י״ב) שמינית (י״א), שביעית (י׳), ששית

ת מ ש ר ת ה
: ת ו מ ג מ  וביאולוגית, ריאליסטית חומניטטית, ל

מנוטיס, אקדמאייס מורים :התלמידים לרשות
 נוסף• תשלום ללא סירים אספקת חוגים, סטיפנדיות,

 אצלנו לחן סתתפונך לאחר בבחינות תעמוד לא אם
אותד נלמד

בחינות לאותןנוטפת שנח

תי ר ב פ , ט ם י י נ ו כ י תל״אניב ת
 :והרשמת פדגוגית התיעצות

 248514 של• ריינט פינת ,53 גורדו! רח׳
,8.00—14.00 בשעות

קי רח׳ ס ל קו טו  ארלוזורוב ליד ,4 אנ
.17.00—20.00 בשעות אבן־גבירול, פינת

׳ ל פ נ המחרט■ ל י ז י ו ו ל ט
— ברצונה

י הקליטה את לשפר •
? אנטנה בעצמה להקים •
י פשוטים קילקולים לתקן •

עתה זה שהופיע הספד את רבוש

טלוויזיה״ ״אנטנות
 לתקן לכוון, להקים, לבנות, כיצד
______טלוויזיה תיקוני קורס כולל
 ל״י 9.7$ במחיר הספרים חנויות בכל להשיג

1 החשמל רח׳ ת״א, ״יאיר״. לספרים חנות הזמנות:
 24 רמב״ם רח׳ ת״א, ״אהרו־ני״, לספרים חנות

 לפקודת ל״י 9.75 ע״ס דאר/צ׳ק המחאת את שלח או
״ ר דו מ ר חשבוננו. על המשלוח .2430 ד. ת. ת״א בע״מ, ״

הזח העולם כריכות
 הזח״ ״העולם גליונות את לכרוד המעוניינים קוראים

 שברשותם, הגליונות את להביא יכולים ,1968 שנת של
תל־־אכיב, ,12 קרליבך רחוב הזח", ״העולם למערכת

 חדש כרף ל״י, 10 תמורת כמקום, יקבלו הקוראים
מוכן.

ל״י. 1<30 לשלם יש חסר כליון כל עכור

מכתבים
)3 מעמוד (המשך

 בתנאי פיצויים, קבלת לבין לבתיהם שיבה
ביטחוני. כסיכון יוכחו שלא

 פליטים נהירת תחל כך, בעיקבות אם,
 תהיה למדינה, סכנה שתהוזינה בכמויות

 מדינות־העולם, מכל לתבוע רשאית ישראל
 הקומוניסטי, והגוש מארצות־ערב ובמיוחד
לפ — לישראל לעלות ליהודיהן לאפשר

 הערבים למיספר מקבילים במיספרים חות
ארצה. שיחזרו
 אינה זו בשאלה ממשלת־ישראל עמדת

 תלויים מפשע חפים היי־אדם אקדמאי. עניין
 מממשלת־ישראל, תובע אני כך משום בכך.
תא לא מדוע להבהיר ימים, חמישה הוך
 במכתבי. המפורטת העמדה את לעצמה מץ

להי אוכל לא לתשובה, אזכה ולא במידה
 בל־ היא הממשלה שעמדת מהמסקנה מנע

 בעל לאדם כיאה איאלץ, ולפיכך תי־מוסרית,
 להסב כדי מאמצי מיטב את לעשות מצפון,

ל לגבולות־י׳ןראל, מחוץ אף תשומת־לב,
ה בהתחייבויותיה עומדת שאינה ממשלה

מוסריות.
דולגין, (היימן) יחזקאל הרב

..ירושלים

 מדי יותר ■
שאילתות

 יותר שואל אבנרי אורי שח׳׳ב חושב אני
בכנסת. שאילתות מדי

 לשאול תמיד צריך הוא מדוע מבין אינני
 שרי את ולהטריד שבעולם, נושא כל על

וא באלף הממשלה
 בשעה דברים, חד

 מספיק להם שיש
 זה, מבלי גם טרדות
 אלה. קשים בימים

 היה הוא דעתי לפי
 קצת לזכור צריך

 סיעתו, גודל את
 יחס על ולשמור
 זה גודל בין מסויים

נו פעילותו. לבין
 דברים יש לכך, סף

ל יפה שהשתיקה
 דבר כל על לא הם.

לש צריך בעולם
 יותר יתבלט בודד שח״ב טיבה כל אין אול.
האחרים. הח״כים 119 מכל

תל-אביב אנשל, ארנולד
 שגוליבר סיבה כל שאין כמו בדיוק. •

הגמדים. בארץ יתבלט

 כן דווקא ,₪
רכיב ע לקצור

 מכתבו על — בזעם — להגיב לי הרשו
 הזה (העולם שרשבסקי ד״ר הקורא של

 שלוש לבלבל הצליח כיצד סיפר בו ),1658
זיהוי. לשם ערבים שעצרו שוטרות
המז הצלחתם את ולציין לחזור מיותר

בפעו וכוחות־הביטחון המשטרה של הירה
 האחרונות. בשנתיים המחבלים נגד לותיהם
 כד״ר אזרחים יכולים לה שהורות הצלחה,

ירוש ברחובות בביטחה להלך שרשבסקי
לים.

 תשובת הו״ר את סיפקה לא מה משום
 הנראה אדם כל ״לעצור שעליהן השוטרות,

אבל, חשוד.״ להן
 עוצרות היו אפילו

 מה — ערבים רק
יהו גם האם בכך?

 להיות עשויים דים
 בפעולות חשודים
שיי מוטב חבלה?

 זיהוי לשם עצרו
 חפים ערבים 100

ית מאשר מפשע,
 ערבי אותו חמק
 הנושא ויחיד אחד

 מיטען באמתחתו
מוקשי־כפתורים.

 של השוואתו גם
 בגרמניה למצב בישראל המצב בין הדוקטור

 ביחס נוגות מחשבות מעוררת היטלר, בימי
 של בגרמניה ליהודים האם שיפוטו. לכושר
 מין איזו וחבלה? טירור אירגוני היו היטלר

זו? היא השאלה
אי-שם לו, שכואב חייל

 הסעות מימון ■
צה״ל חיילי
 של הצעתו על בכנסת הדיון בעיקבות

לחיילי הטעות־חינם לאפשר אבנרי ח״ב

חייל

אנשל


