
מכתבים
 לה אין ממילא כי שלום, חוזה על נאצר
 אחו: דבר רק לדרוש צריכים אנו ערך.

ט ישבו שהערבים ק ש  הד לגבול. מעבר ב
 משום — יועילו לא שהסברים הוכיח סיון

 טיפש. אויב הוא שאויבנו
החזקה! היד אחת: דרך רק נשארה

תל-אביב ברזילי, בועז

 הימאים גם >■
אזרחים

 במנדט זכיתם הימאים לקולות הודות
ישראל. מדינת של השביעית לכנסת השני

 ותצאו לימאים התנכרו שלא הזמן הגיע
 וגם בכנסת השני קולכם עם גם להגנתם

השבועון. דפי מעל
 כי שמענו וכבר הבחירות, תמו לא עוד

 לירות 45( מדי יקר היה הימאים קול
ש הלירות אלפי מאות לעומת ישראליות)

 בדרכים ובוזבזו ר,;ם לנבחרי ישירות חולקו
בכ נמדדת הדמוקרטיה האם אחרות. רבות
סף?

 של תנאיהם להטבת שתצאו הזמן היגיע
 כל מצד והבנה אליהם היחס לשפור הימאים,
כי — הנוגעים והמוסדות הממשלה משרדי

 אוניות על זרים דגלים הנפת הדבר: בנפשנו
מס וגידול הנוסעים ענף חיסול ישראליות,

הישראלי. הסוחר בצי הזרים פר
 ההסתדרות, של המונופול נגד לצאת עליכם

 בו למצב שהביאו הימאים, ואיגוד שוהם
ם י ד י ר ו  זר כסף (הפיכת לימאים שכר מ

 מצד זלזול יחס לישראלי), בחו״ל המוצא
 ואי־התחשבות והמכס, המשטרה שלטונות

הצבא. ושלטונות הביטחון משרד מצד אפילו
תל-אביב אונה, אכרהם

תחרות ■
הצילומים

 יהכותרת הצילומים. לתחרות צילום רצ״ב
 הראש.״ את לאבד לא ,זהירות! המוצעת:

חיפה פאר, יעקב
 פאר הקורא את זיכתה השבוע תמונת •

ל״י. בעשר

 אור י■
לעיוורים

 מארגן החנוכה חג לקראת שנה, מדי
נרות הפצת של ארצי מיבצע לעיוור המרכז

 ההכנסות החפיסה. ל״י 2— במחיר חנוכה,
 אלפי של שיקום לצורכי הודש זה ממבצע
מסי הצליחו ולא בקירבנו החיים עיוורים

תנאי וליצור בעבודה להיקלט שונות בות

השמע תמונת

 למען האגודות וסניפי המרכז הוגנים קיום
 בארץ, שונים במקומות הפועלות — העיוור
 מועדוני להקים אלה כספים בעזרת דואגים

 ומוגבלים, חולים זקנים, לעיוורים תעסוקה
 לעיוורים מיוחד וציוד מכשירים מספקים
 למשפחות עזרה מגישים ולומדים, עובדים
 על להקל מנת על ילדים מרובות עיוורים
חייהם.

הסיס תחת מתנהל לעיוור חנוכה מיבצע
 את ובחרנו העיוורים״ למען אורים ״חג מה
 אור מסמל הוא כי זה, למבצע החנוכה חג

 לחיים אור קרן להביא היא מטרתנו וגם
העיוורים. של האפלים

בתודה. מחכים אנו המעשית להיענותכם
הגל, נ. ד״ר

 בישראל, לעיוור המרכז ומזכיר מרכז
תל־אביב

 - המזרחית גרמניה י■
נאצית לא
 )1678( הזה העולם של המיוחד בגליון
 המתאמנים ״טירונים של תמונה פורסמה

הנאצית בצעדת־האווז המצעדים מגרש על
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₪ית הקומפקטיות ביותו האוטו

מחפשת שאת מה 7כ
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 מרצפות שתי רק תופסת
לבחירתך דגמים שלושה
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הישנה המנונה עבור כספית תמורה יקבל חדשה במגונה סוג] |מכל ישנה מכונה המחליף

נןח־־שים נסנחרים המפיצים:

 כביסה תכניות ותשע עשרים
 אחד. כפתור בסיבוב והכל
מינימלי בלאי מכסימלי לובן

כניסה במטות
במבחר תמצאי


