
 לו אסור ולכן — לדבר ייאלץ גולדמן
לנסוע).

 יותר הרבה תופעה על שמעתי אני
משונה׳.
שותקים. 23ו־ — מדברת אחת אשה

תל־אביב תגר, ש.

 כוח, יישר ןן
:דוקטור

 שמך כוחך. יישר — גולדמן נחום ר ד׳׳
להיסטוריה. ייכנס עוד

בת-יס שלום, יהושע

כותרת! תן
 המוצלחות הכותרות לשולחי למטה. לתמונה מתאימה כותרת שלח

 גלויות על־גכי לשלוח יש הכותרות את ספרים. פרסי יחולקו ביותר
 כותרת״. ״תן הגלוייה: על ולציין תל־אבים, ,136 דת לת. כלבד

.30.4,70 הוא הכותרות למישלוח האחרון המועד

בפרסי□ ,זפו
המת לתמונה שנשלחו הכותרות מתוך
 העולם בגליון שהתפרסמה למסה, פרסמת

הבאות: הכותרות בפרסים זכו >1700 הזה

 לא זה כאן לצעוק: ״תפסיק #
,הוועד־הפועל ״  ,5 הגפן זוהר, מלכה :

אשדוד.

 כני* לחקות שכמוך, ״תוכי !•
שב משה שלי:״, הזכיון זה אדם
תל־אביב. דמן.

 הכנסת: לא ״כאן התוכי: !•
הפה:״, את לי תסתום לא אתה

תל־אביב. פסחוביץ/ יפה

 מתי - והרוחות השדים ״לכל #
 שוחט, רנה כן־אדם?״, ככר תהיה

צה״ל. ,1145 צבאי דואר

בדואר. לזוכים יישלחו הספרים פרסי

 מדויקת. אינה שהידיעה להעיר הנני החוצה,
לאשורן: העובדות להלן
 להוציא הצעה כל במיוחד נדונה לא א)
 לכתלי מחוץ אל הערבית המחלקה את

הוזעד־הפועל.
 פעלו שנים מספר לפני עד כי ציינתם ב)

— יריבים ארגונים שני הערבים בקרב
 הפועלים וקונגרס ארץ־ישראל פועלי ברית

 הללו הארגונים כי היא האמת הערבים.
.1950ב־ כבר פורקו

 שנה 25 משמש אינו סעד ג׳ורג׳ ג)
 מזה אם כי נצרת, פועלי מועצת כמזכיר

בלבד. שנים חמש

1:3ח 0 ז6ח3

 קסווגן7פו
 קר א רנט

רכב השכרת
 פולקס• של חחשכרח תחנות רשת
 מקרית• משתרעת קר א רנש ומן

 25מ־ אחת בכל אילת: ועד שמונח
 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

?הצלת ^
הארמנים קודשי

 זו קריאתנו פירסום עבור לכם נודה
ב לארמנים הקדושים המקומות להגנת

ישראל.
 ועוזרו דודריאן יגישה שהפטריארך מאז

מוס על השתלטו אגמיאן שאח הבישוף
פעולותי את אופפת בירושלים, עדתנו דות
 חיים מנהלים הם מעורפלת. אווירה הם

 נכסי למכירת מכוונת ופעילותם מוזרים,
 דורות במשך ונשמרו שנאספו הכנסיה,
ארוכים.

 לעזור ישר־דרך איש לכל קוראים אנו
הקדו מקומותינו לשמירת במלחמתנו לנו

שים.
האר העדה בני אגודת

יפו כישראל, מנית
 - הערבים ■

החוצה לא
מ־ בעתונכם שהופיעה לידיעה בהתייחס !

ערבים ההסתדרות: הכותרת תחת 4.2.70

 אינו הידיעה בצד שפורסם התצלום ד>
כהן. יעקב הערבית המחלקה יו״ר של

ההסתדרות דובר. סולר, שמואל

 הערבית הסחלקה את להוציא ההצעה א.
 נידונה הוועד־הפועל בניין לכותלי מחוץ אל
 הפירסום לאחר זמנית נגנזה אך נידונה, גס

הזה. בהעולם
 פעלה ברית־פועלי-ישראל אמת. לא ב.

 הפועלים קונגרס פורקה. אז ורק ,1954 מד
.1955ב* רק פורק הערביים

 אך שנה, 25 מזה פעיל הוא סעד נכון. ג.
שנים. חמש מזה רק מזכיר

 בטעות הודפסה הלא־נכונה התמונה ד.
 מיד הוחלפה הגליונות, של קטן בחלק
כהן. של הנכונה בתמונתו מכן לאחר

 מכתבים השולחים קוראים
כק אותם לנסח מתבקשים

 למצר■ תינתן עדיפות צרה.
למבתכיחם. תמונות שים
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