
בינג־ליניאל

ה ג! סי מנ ת [גי לי א רי
י״ג י״א, י/ ט/ בוקר לכתות תט״ל הלימודים לטנת הרטמח

פוח1וו ויווי מיפון
הומניסטית
ת י ל א י ר

 כימיים לבורנטיםבמגמות מלוצועי תיכח
 גרפיקה-שרטוט

ור י ה צ נ פ ו  א
ת ו ד י ק פ

 חחמוך משרד על-ידי הנערכות הבגרות לבחינות הכנה כולל
טטיפנדיות * נטיון בעלי אקדמאיים מורים על־ידי הוראה

 רדיראלקטרוניקה
תעופה ־ טלויזיה

 פרטים,
 הרשמה,

9־1 ,5־8
כ״ב פתח־תקוה ן ו ל ו ח בח־ים רמת־גי חיפח תל־אכים
 22 חברון

 מודיעין מפנת
ר״ג 77

1 נר-כוכבא 54 •וקולות  33 רוטשילד
המצבר, ע״י

42 ביאליק  שמריהו
20 לוין

 17 ברגר
 אלנבי מסנת

55

מכתבים
)5 מעמוד (ממשך
 ל־ ,בד,צעד תפנה לא זד, למה — בשלום

 בתחומיה?״ היושב הפלסטיני העם עם מו״מ
 חנה העיתונאית המנחה, פנתה דבריו, בתום
 מעדיפה היתד, בי קולק לטדי בהערה זמר,

 לה השיב הראשונה.״ השאלה על ״לוותר
 המנחה לך?״ מפריע זה האם ״למה, קולק:

ברורה. לא תשובה איזו מילמלה
הא התוכנית, שידור מועד הגיע כאשר

 מה בדיוק שאירע גיליתי ואכן, לה. זנתי
 של בערבית, שאלתו, נשמעה לו: שחששתי
ה של קולו לאחריה ■ומיד — העיתונאי

 השאלה השנייה״. בשאלה ״נפתה מתרגם:
כליל. נמחקו תשובתה, על הראשונה,

 קול בעובדי אינה האשמה בי לי ברור
 הוראות קיבלו שהם ספק לי אין ישראל.
מגבוה.

 דבריה לאור במיוחד מעניינת זו פרשה
עלי עוד ״מה מאיר: גולדה של המתחסדים

לו?״ עשינו ולא לשלום לעשות נו
אמירים זמיר, שלום

תחרות ■1
הצילומים

 תמונה הצילומים, תחרות עבור רצ״ב,
עולמנו: של מצבו את אחת במכה המתארת

השכוע תמונת
מזה. והוליווד — מזה ו־ויאט־נאם ביאפרה

קורא
 — שלנו הג׳ונגל — השבוע תמונת #

ה האלמוני, הקורא את ל״י בעשר זיכתה
 וכתובתו שמו את למערכת לשלוח מתבקש

הפרס. את לקבל כדי
 תמונות לשלוח מתבקשים הקוראים •

צבעוניות. לא בשחור־לבן,

 הזח״ ״העולם י■
ם״קול״מוסקבה״

בתוכ להאזין, העונג לאחרונה לי היה
 בעברית, בקול־מוסקבה וקידמה שלום נית

 שמואל השכול האב של דבריו לציטוט
 הזה (העולם דויד בנו נפול לאחר כרמלי,

בתוכ שהושמעה כפי המסקנה, ).1669 ,1671
 הישראלי בציבור גוברת ויותר ״יותר נית:

 על לעלות אלא אחרת דרך אין כי התבונה
 דרכם לעומת ערב, ארצות עם השלום דרך

 המובילים תל־אביב, שליטי של הרת־האסון
 מספר ורב הולך שואה. לקראת עמם את

 מהו עצמם את השואלים השכולים ההורים
ישר שרוייה בו הנורא המצב מן המוצא

 מוע־ החלטת קיום כמובן הוא המוצא אל.
ו<־1תמ מדל מורולמח ונסיבת צת־רביטחוו




