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צלומי־פספורט
111 בין־רגע

 עם ודא — שלם — הצטלם
 והבל מצוינים צלומי־פספורש

ת! מחמש פחות תוך  דקו
!במקום נו העתקת-מסמכים ! 

סודיות! — איכות — מהירות

י ו ג ם ח
 קיבלת

 תקיבונך,
 גא ברע

בהקדם. אותו

-

 לפירסום קורס
ויחסי־ציבור

29.4.1970כ- ייפתח
 הפרסום כענפי ומעשית עיונית הכשרה להעניק מיועד הקורס

 כתחומים ותרגילים, מעשית עכורה כדי תוך ויחסי־הציכור,
 ואירועים, מכצעים הכנת מודעות, ניסוח דעת־קהל, כגון:
 ועוד. תקשורת, וצינורות יחסי־עתונות ציכור, עם קשר

 השכלה כעלי מועמדים ויתקכלו חודשים, ששה יימשך הקורס
תיכונית.

והרשמה: מלאים פרטים

ת ר בי פ ס ת ה ו א נ ו ת ע ל
 יום כל תל־אכיכ, ,1 פריש דניאל רחום אמריקה, ציוני כית
 ג׳, א/ וכימים לפני־הצהריים, 1-9 השעות כין

אחרי־הצהריים. 7-4 השעות
בין גם ה/ /

1

מכתבים
)7 מעמוד (המשך

- אכנרי-שפירא ■1
זו צדק מי
 של בפניו אתגר אבנרי אורי זרק השבוע

 שקרא לאחר שפירא, שמשון שר־המשפטים
 סודי מפרוטוקול קטע הכנסת מליאת בפני

תד, שאכן המוכיח  בכוח לבטל קנונייה הי
 בית־המשפט של פסיקתו את מיוחד חוק

שליט. רס״ן בפרשת העליון
 יחד להתייצב שפירא את הזמין אבנרי

 בורר בפני איתו
 שניהם על מוסכם

 הבורר ויחליט —
ל שפירא חייב אם

ש כפי — התפטר
 יעשה, שאכן הבטיח

 שצדקה יוכח אם
 הקודמת האשמתו

 ה־ בדבר אבנרי של
קנונייה.

ש המשפטים שר
לאחרו הוכיח לנו
 בהזדמנות לא נה,

 מהיר- שהוא אחת,
בצו וחימה תגובה

 משום ובמעמדו, בגילו ליהודי מפתיעה רה
 על־אף להגיב. לנכון הפעם מצא לא מה

 הכפפה את אבנרי זרק כאשר בכנסת שנכח
 לי, נדמה כדג. הרתחן השר שתק בפניו,
צדק. מי יותר טובה בהוכחה צורך שאין

'תשלים ראובני, דן

ת רו ח ת ■ !
הצילומים

הצי לתחרות תמונה בזאת מצרפת אני
הכותרת: את ומציעה לומים,

 האוטובוסים מסריחים באמת ״האומנם
הדגים?״ בגלל אגד של

ירושלים שגיכ, צילה
 לכותרות שזכתה השבוע, תמונת עבור •

ה בשירות אפלייה — זאת ״מה הנוספות
 ללכת חייבים הדגים יש, ו״מת ציבורי?״

 של בפרס שגיב הלןוראה זוכה — ברגל?״
ל״י. 10.—

 אדונים גזע ■
כישראל

 היא: היום הסיסמה הקומוניסטית בפולין
 היום הסיסמה בישראל היהודים. הלאה
מעורבות. משפחות בני הלאה היא:

 שבני בפירוש כתב שרגאי זלמן שלמה
 זרח השר מרגלים. הם מעורבות משפחות
מדי היא שישראל בפירוש הכריז ורהפטיג

הצטר עתה הגויים. והלאה — יהודית נה
 נתנה הזו, הטובה לחברה גולדה גם פה
 את שפירא של השוביניסטית ללהקה ידה

מעורבות. משפחות נגד — שפירא
״מרגלים״ — המעורבות המשפחות לבני

קור שעושים מה לעשות נותר — ו,גויים״
 הארץ את לעזוב בפולין: האנטישמיות בנות

אותם. הרודפת
יהודי, ולאכ יהודיה לא לאם כת

תל־אביב

 לדין יעמיד מי ■
זו פרוש ״כ ח את

 של מעשהו על בשתיקה העם יעבור האם
 שנזעמו אלה כל האם פרוש? מנחם ח״כ

 כהן, שלום ח״כ של המפורסמת מהקריעה
תעודת־זהות שלדעתם או — עתה גם ימחו

ראוכני


