
לה העלולה מסוכנת, מתיחות לדרגת זה
איזורנו. לכל הרת־שואה יות

אמירים. זמיר, ש.

 ??;זרת ■
כיאפרה

 הסבל בעניין ולעורר לחזור לי הרשו
 אישית ולפנות בביאפרה, הנורא האנושי

 ברעב לגוועים עזרה בבקשת קוראיכם אל
 בבריטניה, כחול, רשום אירגוננו זו. בארץ

 פליטי של מצבם בהקלת ורק אך ועוסק
ביאפרה.

 בתודה. תתקבל רגדולה, קטנה תרומתכם,
 :תרומות למישלוח הכתובת
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אוקקה, אי. ס. ד״ר הכומר
 פליטי להצלת האירגון מזכיר

לונדון ביאפרה,

 אמת7 ■
רבות פנים

 שלו, הבחירות במודעות מפרסם, המערך
בר אמת. התיבות לראשי רבים פירושים

 משלי: פירוש להוסיף צוני
תמיד. משקרים אנחנו — אמת

חיפה חיפתי, אמיתי

 סמל של התיבות ראשי לכם ידועים האם
 מאוד: פשוט אמת? המערך
מת. א' — אמת

ירושלים זנזורי, דן

 מכתבים מיזולחים קוראים
 כק־י אותם לגסה מתבקשים

למכ תינתן עדיפות צרח.
קצרים. תבים

 למב־ תינתן קדימה זבות
המצר קוראים של תכיהם

למכתבים. תצלומיהם פים

1969 ופיסול ציור בפסטיבל אירועים
 אמנותי" ״חנוך בנושא סימפוזיון 10.9.69

 החינוך משרד — פרישמן י. :המנחה בערב. 6.00 בשעה
תמיר י. שחור, ר. ירון, א. ווקסלר, י. בוגן, א. :משתתפים

פ — 14.9.69 קו ס דו קליי
נמכרו) הכרטיסים (כל בערב 8.30 רה״ש מוצאי

פ ערב — 20.9.69 קו ס דו קליי
בערב 8.30 מוצ״ש

ת מכירה — 24.9.69 מבי  ופסלים תמונות של פו
המזרח יריד בגן־אורנים בערב 8.30

ביטחון למלווה תוקדש ההכנסה
ת — 25.9.69 ק לו דיזנגוף פרס ח

:בתערוכה ערב־ערב
ת ת סרטי הקרנו מנו  מעולים א
ת קרנ ת — שיקופיות ה ה ״אמנו ר טו טק ארכי  בישראל״ ו
ם הגרלת ם טובי של הדפסי מני א ם. בין ה המבקרי

 וחגים) שבתות לערבי (פרט בלילה 11 עד בערב 5 משעה בספטמבר 25 עד פתוחה התערוכה
סמואל) הרברט (מכבר 48 קו המרכזית) (מהתחנה 47 קו אוטובוסים :תחבורה

31


