
ת תן תר 8 ס
 לתמונה מתאימה פותרת שלח

המוצל הכותרות לשולחי משמאל.
 ספרים. פרסי יחולקו כיותר חות
 נכי על לשלוח יש הכותרות את

 תל* ,136 ד. לת. בלבד גלויות
 ״תן הגלוייה: על ולציין אביב,

 למשלוח האחרון המועד כותרת״.
17.3.70 הוא הכותרות

בפרסים זכו
 מימין, לתמונה שנשלחו הכותרות מתוך

 נבחרו ,1695 הזה העולם בגליון שפורסמה
הבאות: הכותרות

 ללמוד ף ל כדאי דוכי, ״שמע •
בד בנימין החסידות:״, תורת את
ירושלים. ,1171 ד■ ת. חן,

דוכי, שירות נאמר: זה על •
בית־העמק. קיגוץ בקלש, חנוך
 כל האמת: את לך ״אגלה •

 תינד מכיאות שהתסידות הסיפור
גדול:״, אחד בלון? הוא קות,
 5/4/12 האלף שינתי טרושמן, שמואל

ירושלים. העברית, האוניברסיטה
אמר ככר ז חרש אתה ״מה, •
 מכיאות אינן חסידות לך: תי

בן־ ויסבורד, סוניה לעולם:״, דובים
 תל״אביב. ,185 יהודה

בדואר. לזוכים ישלחו הספרים פרסי

רכב השכרת
 פולקס• של ההשכרה תחנות רשת
 מקרית- משתרעת קר א רנט ווגן

 25מ- אחת בבל אילת: ועד שמונה
 לרשותך עומדות ההשכרה תחנות

מסח פרטיות, פולקסווגן מכוניות
 סוכנות אל פנה ואוטומטיות. ריות

הקרו פולקסווגן מוסמך מוסך או
אליך. בים

קר. א רנט פולקסווגן נהדר, רעיון

 קסווגן7פו
קר א רנט

קוב ביותר הקיצוניים ולכן חיצונית, או
המדיניות. את עים

 ישראל) (בצד פלסטינית מדינה תקום אם
 אזרחיה יהיו העמים, במשפחת חברה שתהיה
 תיכנון יהיה מרכזית. לאחריות כפופים
 והחורגים הפלסטיני, העם לטובת מרכזי

ייענשו.
 יזכו לא כי הקיצונים ידעו אז רק
החבלניים. למעשים חיפוי לכל

 לאומי תוכן לפלסטיני יהיה כזה במצב
לפעול. יוכל למענו חיובי
 דו־שיח למען נפעל בואו יאללה, אז

פלס מדינה הקמת ולמען הפלסטינים עם
טינית.

חיפה אבי־דור, יובל

 עורו ■
:נרדמים

רוסיה: ליהודי בקשר משהו
 בשלג המכוסים / הקפאון להרי מעבר אל

 / דכאון אכול מסך מעבר אל / לעומסה עד
מוצא. שום באין ונעול הסגור

 ימים מעבר אל
/ ונהרות קפואים

 מילין מילוני מרחק
קו שם / מהחופש

 ומוסרות הדס פא
 שולט שם / שערות
העו ספוג ריקבון

בש.
יהו סובלים שם

 כתמיד מחכים דים,
 מרום אל עיניהם /

הגר / לציון ולבם
 מאיים למולם דום

 תקווה אך / להשמין
חיז מלאת בליבם

. . . ן ו  על / ושומרון עמק יהודה הרי על י
מור על / החיטה ושדות הניחוח שפלת

 חורשות על / החרמון ופיסגת התבור דות
השיטה. ועצי אורנים

 על / המירון הר ועל האבות קיברות על
 ויבואו יעלו / הבית הר ועל הזיתים הר
 עצי בין בשלווה ויחיו / האחרון עד

.הזית . .
תל־אביב אירון, שמואל

זה מה
7 מזכיר

 שרצה אוסטרלי קומוניסטי נער פד, פגשתי
 דחתה רוסיה ממשלת רוסיה. לנערה להינשא

הזוג. בני את
ב ללמוד הרוצים שהערבים גם שמעתי

 בהתקרבות רבים בקשיים נתקלים רוסיה,
 הרוסיות. הנערות אל

 מדינת־ישראלז את לכם מזכיר זה האם
פאריס כרוך, רחל

 הקלון עמוד
תל-אביב עיריית של

 תל־אביב מעיריית המבקשים אנשים ישנם
 אליה והבאים השואה זכר למען לעשות
הזיכ עמוד על שעון שהתקינה על בטענות

לפיד. במקום — ישראל מלכי בכיכר רון
ה תל־אביב עיריית ד י מ ש  האתר את ה
 בניין את — תל־אביב של העיקרי ההיסטורי

כסף. בצע בעבור — הרצליה גימנסיה
 תרבותי ליחס לצפות אין כזאת מעירייה
 ה־ את להשאיר מציע אני ביותר. מינימאלי

ל הקלון עמוד זה יהיה העמוד. על שעון
האדישים. ולתושביה חל־אביב עיריית

חולון ישר, ז.

 מלקק ■
הדם

אבנרי, לאורי
 חפים אזרחים רצחו ״המשחררים* חבריו

 או־ ומצדיק מידיהם הדם מלקק ואתה מפשע
 תענוג מרוב מגחכים השמאלניים ידידיו תם.
אימפריאליסטיים״. ״ציונים רצח על

 במטוס תהיה אתה בו לרגע מצפה אני
!כזה

לך הבז אזרח־
 ככל אל־על במטוסי טס אבנרי אורי •
אחר. אזרח

 מכתבים השולחים קוראים
בק אותם לנסח מתבקשים

למצר תינתן עדיפות צרה.
למכתכיהם. תמונות כים

איננה
מענגת-
הטאד
.אותה


