
! ה ר ה ז א ,  באם חומר-נפץ. טעון ספר הינו ,ההסדר׳ ,
 על־ידי המכונה בקבוצה נכלל והינך ארבעים, גיל מעל אתה

 לשגר בספר הקריאה עשוייה המוכשרים׳, כ,דור המחבר
 אדוני בעצם, שלך. השדרה עמוד במורד הזדהות צמרמורות

 שתגרום ודאי בספר הקריאה אתה, מי משנה לא הקורא,
 את תשנה אף ואולי ולילותיך, ימיך בשגרת לפקפק לך

לייף — בכלל״ חייך סגנון
 גדולים? סופרים שני של דעתם ומה
— באדם״. נגעת כאילו בו נוגע כשאתה גדול. ספר ״זהו

מילר הנרי
 הכתוב במינו יחיד אנושי ומסמך הכלל מן יוצאת ״יצירה
וויליאמס טנסי — מזהיר״. באופן

ל״י. 12.— במקום ל״י 10.80 — ההופעה לחודש מיוחד מחיר
מרגליות י. :ראשית הפצה

ת״א ,2554 ח.ד. לאור, הוצאה ״ביתן״ שיק/המחאת־דואר: בצירוף בדואר הזמנות

א ה ד ■ פ ז מ ל ! ל ת ע פ ש  
א ל ל ת ו ב ש

שעות 24 שלך הטלפון לשיחות העונה האוטומטית המזכירה — כמובן
ביממה.

שיחות כיקורת מכשירי *
טלפון מגבירי *

244118 טלפון תל־אביב, ,18 עליכם שלום רחוב דוקטור, רדיו

מכתבים
)9 מעמוד (המשך
 יגדילו אשר אלה בין מזה. למעלה ואפילו

 ועוד אנו גם נהיה זו תנועה של כוחה את
מחברינו. רבים

ב זו, חברה של בייצור סטנדרטי הפך זה
׳,70ו־ ׳69 שנות דגמי

הנדון: *
וסטודנטים, צעירים קבוצת

באר־שבע
גולדה

בטחון הגה
ב״פולקסוואגן״

 מכילה )1686 הדה (העולם כתבתכם
 נשבר ״הגה יש לפולקסוואגן גסה: טעות

לארה״ב המיוצאים בדגמים גם (,מתקפל)״

□ותדת תן
 המוצלחות הכותרות 3 לשולחי זו. לתמונה מתאימה כותרת שלח

 גלויות גבי על לשלוח יש הכותרות את ספרים. פרסי יחולקו ביותר
 כותרת". ״תן הגלוייה: על ולציין תל־אביב, ,136 ד. לת. בלבד

.13.1.70 הוא הכותרות למשלוח האחרון המועד

 וכתומכת שבועונכם של ותיקה כקוראה
 צעירה, וכמורה שלכם הפוליטי בקו נלהבת

 אלה: שורות לכם לכתוב נדחפת אני
 גולדה את להתקיף חייבים אתם מדוע

 אותה התקפתם נכון? נוהגת כשהיא גם
 בכנסת אבנרי אורי דברי את שסילפה על

 כדור־ דברים ניכסון: לנשיא לשדר בקשר
ה ישמש בנדון אבנרי נאום בנות. ד ו ע ת

ת רו / כו שזכו ה
מש לתמונה שנשלחו הכותרות מתוך

 ,1684 הזה העולם בגללון שפורסמה מאל,
הבאות: הוכתרות נבחרו
יצ את הכובש 1 גבר ״איזהו •

כרכור. לביא, נפתלי רו;׳/

בקר שלו, את עשה ״בקר •
״, ללכת יכול  זרעית, מושב גבאי, מ. ג
המערבי. הגליל

 יש עכשיו אותי: ״סידרו @
״, פועלי־הנייר אירגון של שביתה

חיפה. בת־גלים, ,19 העליה לוקס, רב

המ - ״אחרי בקר: אהרון $
 פקיעין. כפר מויינא, שריף בול״,
בדואר. לזוכים יישלחו הספרים פרסי

 כזה הגה לארץ׳ המיובאים בדגמים וגם
 הבטיחות אבזרי שנתיים. כבר סטנדרט הוא

 למכונית הפולקסוואנן את שעשו הם הרבים
ב יח׳ 600,000( בארה״ב ביותר המיוצאת

בארץ! ביותר ולנמכרת שנה)
 מגלה היה מעט׳ טורח כתבכם היה אילו

 של גודל בסדר בארץ, מכונית עוד שאין
 כה בטיחות אביזרי המכילה הפולקסוואגן

כפו מעצורים מערכת בטחון, הגה רבים:
הפע כפתורי קדמיים, דיסקית מעצורי לה,
 מתלה היטב, מרופדים שעונים ולוח לה

 ה־ והגלגלים תחתון מכסה לגלגלים, נפרד
ביותר. הגדולים

 מוטו־רם צ׳מפיון
בע״מ (ישראל)

•  שם שירבוב על מצטער הזה העולם ׳
 הבט־ שהגה המכוניות לרשימת פולקסוזאגן

שמיתקן לשמוע שמח בהן, נכלל אינו חון

ת י ר ו ט ס י  לפחי יירד שלה השדר ואילו ה
אות־קלון! וישמש ההיסטוריה של האשפה

 עלייתו מונעת כשהיא הפגם מה אך
 על־מנת וזה בכירה אישיות של בקאריירה

 וה־ (גולדה וילדיו? משפחתו לחיק להחזירו
).1685 הזה העולם פילגש,
 ״גננת״, גנאי לשם אותה מכנים אתם

 ומורות וגננות הלוואי גנאי? תואר זהו וכי
 ישכחו ולא והלוואי ממשלות, בראש יעמדו

 הנטע על לחמול יזכרו ואז כאלה, שהן
במלחמות. היגדעו את ולמנוע הרך

בת-ים שטיינגיב, שולמית

 מכתבים השולחים קוראים
בק אותם לנסח מתבקשים

 למצר־ תינתן עדיפות צרה.
למכתכיהס. תמונות פים

ח העולם 1688 הז


