
 עיתונאים שלושה חתומים הזה מיכתב על
 אחרונות. מידיעות
 לערבים! מוות
 אבנרי! לאורי מוות
הקדושה! מדינתנו תחי

תל-אביב חתימה, בלי

 אינני אני !■
אני
בכת ),1710 הזה (העולם האחרון בגליון

מח כשאני תמונתי מופיעה הרפורמים, בה
 כתוב לתמונה מתחת בידי. ספר־תורה זיק
בנדה. מרקו החזן של תמונתו זו כי

 חיים נג׳את אללא עיזת שמי טעות. זאת
 מפעילי אומנם אני מאיראן. תייר ואני

חזן. אינני אך בטהראן, היהודית הקהילה

חיים נג׳את אללא עיזת

בנדה מרקו

 צעיר יותר הרבה בנדה מרקו נוסף: דבר
ממני.

חיים, נג׳את אללא עיזת
איראן טהארן,

 נג׳אוז. אללא עיזת הקורא צודק. •
תמונה. ראה — בנדה מרקו והחזן חיים

נם נונבים ■
אחרים כמקצועות

 העתיקה. ביפו העובד פשוט מלצר אני
המל על שלכם הכתבה את שקראתי אחרי
 הזה (העולם מהקליינטים שגונבים צרים
 לכם לכתוב דחוף צורך הרגשתי ),1709
מילים. כמה

 המלצר אפשרויות על כותבים שאתם מה
 שתופסים במיקרה כי מציאותי. לא זה לגנוב,

 מפטרים מיד מתלונן, והאורח המלצר את
 מלצר ואם ההפרש. את ומחזירים אותו

 ואת שלו העבודה מקום את מפסיד אמיתי
המלצ של הקאפיטל כל שזה — הטוב שמו
 הוא אז — בארץ והטובים הוותיקים רים

אבוד. ממש
 במיקצוע לגנוב אפשרויות שיש ברור

 בהם אחרים במיקצועות גם אבל שלנו,
אפשרות. יש קונים, עם במגע באים

 העבודה בסוף שלכם: בכתבה נכון דבר
מתעשרים. לא זאת ובכל הרגליים. כואבות

מלצר פישר, אליעזר
יפו תרשיש, במסעדת

 מכתבים השולחים קוראים
 כקצרה. אותם לנסח מתבקשים

תמו למצרפים תינתן עדיפות
למכתביהם. נות

 פרטית מכונית בעל אתה אם מיוחד מתעריף נהנה שאתה גם ...מה
 אשור אתך הבא הפחח. אצל או במוסך תקועה והיא הדגמים) (מכל

 רשת של התחנות 26מ־ אחת ובכל שלך מהמוסך כלשהו
 פנה מיוחד. ממחיר תיהנה להשכרת-רכב פולקסווגן

הקרוב. פולקסווגן מוסך או לסוכנות
 רכב לבעלי גם מיוחדים

 נא הדבש. בירח ולזוגות מגויס
* מאשר). מסמך להביא

י  מקום? יש
צרפתי? ממכה

 תשוב אם הקובעות יסודיות שאלות
 מחופשתך. ורענן מרוצה

 לעצמך חסוך לנופש, צאתך לפני
ב העזר חוץ, ושיחות התלבטויות
 ״קל״. חב׳ של ובנסיון אינפורמציה

הב בית לכל מקום להזמין תוכל
 תוספת. כל ללא בארץ, ומלון ראה

 ו- ,8.30—19.00 משרד: שעות
באמ אף להזמין תוכל לנוחותך

הטלפון. צעות
נאה. שי ותקבל זו מודעה הבא

של המרכזי המשרד
חדש נוה - העולם תנועה

 תל־אביב 90—88 החשמונאים רחוב
.5 חדר א/ ?:ומה

.265836 מיספר טלפון
< הבאים במועדים פועל המשרד

 22.00 עד 14.00 !א׳ יום
 13.30 עד 9.00 ב׳: יום
 13.30 עד 9.00:ג׳ יום
 19.00 עד 14.00 :ד׳ יום
.22.00 עד 19.00 ,13.30 עד 9.00 1 ה׳ יום
13.00 עד 9.00 ו׳: יום

דוה העולםכריכות
 הזה״ ״העולם גליונות את לכריך המעוניינים קוראים

 שברשותם הגליונות את להביא יבולים ,1969 שנת של
 תל־אביב, ,12 קרליכף רחוב הזה״, ״העולם למערכת

 לשתיים כבוקר 10 בין ,245.70ה״ ראשון מיום החל
כצהריים.

ב בי א  חל-
28 גודדוו רחוב

 כרבים, שני ל״י, 14 תמורת כמקום, יקבלו הקוראים
.1969 של וב׳ א׳




