
 מכות קיבי הוא ימים וארבעה ימים, נה
 שמאל. ועל ימין על ח־,שוטרים מהבלשים
 לנוח לו נתנו האחרונים הימים בשלושת

 של הסימנים את יראה לא שהשופט■ כדי
המכות.

 רוצה לא כי חותם, לא אני שקי השם את
צרות.

תל־אביב אזרח,

שורה א7 גלוריה !■
״פאנטומים״ חמישה

 סטיו- גלוריה על לסיפור הכותרת לדעתי
 גלוריה שווה לפיה ),1698 הזה (העולם ארט

ם, חמישה  וטאקט טעם חסרת היא פאנטומי
 מדיני במאבק כשאנו אלה, בימים ביחוד —

מים להשגת קשה נוספים. פאנטו
 ישלח האמריקאי המימשל אם נעשה מה

ויכ כאלה חמודות קרייניות תשע עוד לנו
ל ניכסון של הבטחתו נתמלאה בזד, כי ריז

גולדה?
 ולא טס, — שמתרומם מה כל לא זיכרו:

מפציצה. — פצצה כל
תל-אביב שכטר, עוזי

טלוויזיה ■
מלביזיון? או

 הישראלי בטלוויזיה ההולכות השערוריות
מקום היה לא אם השאלה, את מעלות לית

 הולם לשם המכובד המוסד שם את לשנות
הישראלי? הטלביזיון יותר:

גבעתיים דגני, גיל

סירסומת סיסמאות ₪
ה^סאוו; 8טיו
מה בתוכם, ולי המדינה, מאזרחי לרבים

 ביותר החשוב החג את העצמאות יום ווה
 פיר־ סיסמאות השמעת ישראל. חגי מבין

 לעניות היא הרדיו בשידורי זה ביום מומת
 ברגשות ופגיעה בחג חמור זילזול דעתי

אזרחים.
ירושלים פיק, יונה

 פעולה, ■
דיבורים לא

 בעניין שלכם, הדיבורים כל מועילים מה
 אתם ברדיו? בעיתון, בכנסת, יהודי מיהו

צוע אתם פועלים. והדתיים — מדברים
והת לדבר, הפסיקו חומסים. והם — קים

לפעול. חילו
גבעתיים לוי, נתן

 מכתבים השולחים קוראים
בק אותם לנסח מתבקשים

 למצר■ תינתן עדיפות צרה.
למכתכיהם. תמונות פים

כותרת! תן

 לתמונה מתאימה כותרת שלח
המוצל הכותרות לשולחי למעלה.

 ספרים. פרסי יחולקו כיותר חות
 על־גבי לשלוח יש הכותרות את

 תל־ ,136 לת.ד. כלבד גלויות
 ״תן הגלוייה: על ולציין אביב,

 למישלוח האחרון המועד כותרת״.
.11.4.70 הוא הכותרות

בפרסי□ ובו
 מימין, לתמונה שנשלחו הכותרות מתוך

 זכו ,1967 הזה העולם בגליון שפורסמה
הבאות: הכותרות ספרים בפרסי
הרי את שכחתי אמא! ״הלו, ■ס.
— בבית!״ שלי המלאכותיים סים

שניק, שלמה קרית־טבעון ,57 עכו דרך זלי

שקי עם להיכנס אסור ״מה, #  נ
— ללבוש!״ מה לי אין אז

שקין קרת, א. קרית־מוצקין ,4 אוסי

 מהרשות חוה, מדברת ״הלו, #
— הטבע!״ לשמורות

תל־אביב ,76 ג׳ורג׳ המלך דן, מרדסי

ב תמשיך אם פומפידו! ״הלו #
 להפסקת אתנגד הנוכחית, מדיניות

— הזיון!״ מירוץ
״ז נתניה ,14 בן־יהודה איבצ׳ר, ברוך עו

 שלך, האקדח קוטר אמרת ״מה #
— אדוני?״

בית־העמק קיבוץ בקלש, חנוך

 את בבקשה תכיני אמא, ״הלו #
— ממירדף!״ כרגע חזרתי האמבטיה.

שמן, שמואל  האלף שיכוני טרו
ירושלים האוניברסיטה, ,5/4/12

בדואר. לזוכים יישלחו הספרים פרסי

גננות! מחנבים, מורינו.

הקידמה רשימת
 המורים בהסתדרות

ת אבק :למען נ
257ב־־ המשכורת העלאת #
ם, זכויות על שמירה #  העלולים המורי

הרפורמה מביצוע להיפגע
ה גיל הורדת # סי שנים 55ל־ לנשים הפנ
ם לכל השתלמות #  ע״ח והגננות המורי

החינוך משרד
ם של עבודתם תנאי כל השוואת #  המורי

הם עם הערביים תי ם עמי הודיי הי
ם נגד # ת שרירותיים פיטורי פולי ונקמנו

ת ה טי ט קו חד הנ ם כלפי במיו  המורי
הערביים

 העלאת למען החינוך תקציב הגדלת #
החינוך רמת

ם חינוך #  שלום של ברוח והנוער הילדי
ם, בין וידידות המולדת, לאהבת העמי

ה השוביניות גל נגד ת ולאחוו די הו  —י
ערבית

גננות, ,מחנכים מורים,
 על ״להתראות התלמידים.־ של הלצתם

 המלחמה תוצאות את מבטאת הזברוך לוח
 מחריפה ואך דבר פותרת שאינה הממושכת,

השכנים. עם יחסינו את
 לשפיכות קץ לשים אפשרות קיימת

 המיוחל, השלום אל ולהגיע הדמים
 לקבל תסכים ישראל ממשלת אם

 מועצת החלטת את במלואה ולבצע
.1967 בנובמבר 22מה־ הבטחוו

המורים, הסתדרות חברי
הקידמה, רשימת את חזקו

למען הצלחה ניתר להיאבק שתוכלו לדי
 העבודה תנאי שיפור השלום,
החינוך רנות והעלאת

ך הצביעו
ן ו לה רחל סל כ ל
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לכלות המיוחד הסלון

גדול במבחר חופה שמלות
 לחיילות מיוחדת הנחה

4 7ומ־ 8 1מ־ פתוח הסלון

10 הר-ציון שדרות תל-אביב,
 חולון בת־ים, תחנת מול
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