
מכתבים
הוה 0£1הווושל המנויים תעריפוו

17.12.69
 שנת לחצי לשנה
בלירנת בלירות

30 58 בארץ המנוי דמי •
3$ 66 רגיל בדאר תבל, ארצות לכל •

•ג׳ אויר בדאר חוץ לארצות המנוי דמי
44 86 ואיראן אירופה ארצות לפל •

57 110 ולקנדה לארצות־חברית •

62
ציילון, קניה,

120
 ניגריה, גאנה, אתיופיה, טנזניה, לאוגנדה,

תאילנד הסנהב, חוף
•

72 140 גואטמלה רודזיה, זמביה, לדרומ״אפריקה, •
77 150 פנמה למקסיקו, •
82 160 וברזיל ארגנטינה ונצואלה, ליפאן, •
90 176 וניו״זילנד לאוסטרליה •

המרכזי לנהיגה בית־ספר
/1

/ יו ח מ ש
 ומהיר אדיב שרות ונוחים, טובים תנאים מציע

הרכב טוני בבל נהיגה ללימוד

ד ו מ י ה ל י ר ו א . ת ם נ ח
 שיטת הטסט. במסלול לומדים הראשון מהשיעור

מההוצאות. 407־ לפחות לחסון לן מאפשרת הלימוד

ן לבעיות הקץ ו ה ק רשי ג י ה  נ
,שמחי״ לנהיגה בבית־ספר למד

.93 ,92 ׳89 אוטובוס ,846333 טלסון חולון, 63 שנקר
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בטוחה י! _ ןן1בן

 זווע יום חורטים
הקורס פתיחת

תו .2.70 נ א י ב
 226066 סל. דיזנגוף) (נכר ת״א ,1 וייש

להצלחתך! סמנה שלנו והמתיסין ,הנסיון .־הוותק

? דניאל בספר כתוב מה
 לעברית דניאל של הארמי החלק את תרגמנו

 לכל בחינם והסברים פרושים בתוספת בשבילכם.
הדורש.

ותקבל. ירושלים, 568 ת.ד. דוגר, לא.נ. בכתב פנה

 שבועת ■
מתגייס

 לקבל מוכנים שאינם הנוער מבני כאחד
 על־ידי המולעטת ברירה״ ר,/,אין גישת את

 של: בדיעה ורוצה והמקבל שונים, גופים
אי השלום כי לנסות״, וצריך ברירה ״יש
ו לאף, מתחת אלא האופק מאחורי ננו

 או שנים 10 הוא זה מרחק אם אפילו
 הישראלית, בכף להלכד סופו אך יותר,

בנושא: הדן שיר צירפתי
נש / בדמעות, שעלה בשמש נשבענו

 נמשיך לא שיותר / הזה, בשחר בענו
בזה. תראון לא שיותר / מלחמות, לנהל

 נשבענו / הכומתה, תבוש בעולם נשבענו
ם עשן,- ברפב תי שפו  פני על עדיפים /-

לאי־אן. מובילה שוחה, של / אימתה
 מול / שחורים לבושת באס נשבענו

 כאלה עוד שנשיר / נהמה בכי, אבן, מצבת
מלחמה. על ולא שלום על / ישירים

אנושכיץ, עדי
בוקר שדה מדרשת

סדר י■

ל מגן־דויד הוסיפו רואים שאתם כמו
הטוב. הסדר שם

אוראל, עמנואל
ארצות־הברית ניו־יורק,

האמנם

ברנשטיין

 פה בארצות־ערב. היהודים מצב על ונואמת
ו מזקינה דמות המצלמה תפסה ושם

משועממת.
תל־אביב ר., צ. איזה 1

■ קיר!

בבאלנאן
 ראיתי בצילום אשר הכריסטמם עץ את

יהודית. אמריקאית משפחה אצל

} יהירים
 שבועיים מלפני לקורא העורך איגרת
 לחץ את אצלי העלתה ),1689 הזה (העולם

שיא. לנקודת הדם
 תהדלו מתי אתכם: לשאול חייב אני

היחידים? אנחנו שבוע מדי להכריז
 פוסק אינו אבנרי

ה ש״אנחנו מלומר
ב הרוצים יחידים

ה באיגרת שלום״,
 פוסקים אינכם עורך
גילו ולשבח להלל

ל אשר יחידים, יים
השע במיקרה פחות

בבית־שאן, רורייה
ועי היחידים אינם
 זאת עשה הארץ תון
 גליון לפני כבר
ה העולם של 1687

זה.
ש ודאי תסכימו

 להיות יפסיק הזה העולם אילו היה טוב
יחידים. עטרת לעצמו שיקשור היחיד

תל־אביב ברנשטיין, רב
יש בעתוני קשר־שתיקה ש-יש מאחר •
 הכוח ופעולות הזה העולם גילויי לגבי ראל

מלתאר מנוס אין — לכנסת מחוץ החדש
זה. עתון עמודי מעל אותם

שר הזידזדד ■
חברי-חבנסת

מה הטלוויזיה בשידור הפרעות למרות
 לראות שלא היה אי־אפשר השבוע, כנסת

 בכנסת. השורר המשווע הזילזול את
עומדת כשגולדה ריקים עמדו הכסאות

 רבות מני אחת תיכון, תלמידת הנני
קפו בכיתה יום כחצי ולומדות היושבות

 דעתם את להפנות היה אפשר אולי אה•
 לעשות הזמן שהגיע לכן המורים של

לכך? בנוגע משהו
 מופסדים יצאו לא הם שגם בטוחה אני
מכך.

תל-אביב תלמידה,
 הערת 1! .

שיבא ד״ר
 הנוגעת כתבתכם לידיעתי הובא היום

 הזה (העולם בעוני במלחמה לעבודתי
1690.(
 בגברת בעיקר לקנטר, רצון בכתבה יש

 העבודה, ;במפלגת חבר אינני כי ואף מאיר;
 על מבקורתכם להסתייג רק לא חייב אני

 חולה, חדשים שלושה אני ראש־ר,ממשלה.
 מאיר גברת יכלה לא לכן התקף־לב; אחרי

 רצתה לא מאיר גברת ב) אותי. להזמין
 בה לפעולה להצטרף

 בפרטיזן, עוסק, אני
 בחלוקת לא אבל

 ברכישת אלא אוכל
מק מכונות־כביסה,

ו חשמליים ררים
ל תפירה מכונות

 מרובות משפחות
הבחי לפני ילדים,

 הפרוש מחמת רות
להנ שיכל המסולף

הן.
ש משוכנע אני

 אשר מאיר, הגברת
30 מלפחות הכרתיה

ל מאמץ לעשות שיש כמוני חשה שנה,
ל לעיל שציינתי האלה המצרכים הבטחת

 תופתעו ועוד ילדים. מרובות משפחות
 לא עדיין ואני כתבתכם, שהופיעה שלפני

 (לב), הדור ממחלת מחלים אם כי בתפקיד,
ה מן לחלק פתרון מתכננת מאיר גברת

שציינתי. לציוד הזקוקות משפחות
 הדור ודוברי כנציגי אתם, בכנות אם

ה השפעת בתיקון לסייע רוצים הצעיר
 מאד אבקשכם בארץ, הגדל הדור על עוני

 או אחד עתון שלמשל כפי בפועל לסייע
 ל־ לנתוח ילד לשליחת כסף מגייס אחר

מש 10ל־ תעזרו כזה סכום עבור חו״ל.
 המשפחות רשימת לכם ניתן וברצון פחות

 ואת־ ולמכונות־כביסה למקררים הזקוקות
 המוסרים תהיו שאתם במצווה אתכם חלק
לפורים. הזה המנות משלוח את להם

שיכא ח. ״ר ד
תל־השומר החולים בית מנהל

תחרות ■

שיכא

הצילומים
 הצילומים. לתחרות תמונה מצורפת
 לחץ השפעת את לראות אפשר בתמונה

פרצופנו. על הזמן

■ :י ז
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השבוע תמונת

 או האף? עף לאן כהגדרה: מציע אני
ותוצאותיו, הזמן לחץ

יואל, ירון
מעברות דואר חפר, רמות

התנהגותו ■
רופא של

מיטל ד״ר הוזמן 3.1.70ה־ השבת ביום

1691 הזה העולם


