
השבוע תמונת

 עברנו את הזוכרים בני־אדם האין טיהם?
 שהיה וכפי כאלה. ישנם כן, בגולה? המר
 אלה אנשים היום, כן הנביאים, בתקופת אז,

שונ השליטים מטורפים, נקראים נרדפים,
הפה. את להם לסתום ומנסים אותם אים

סבל ההיסטוריה שבמשך ישראל, עם אנו,
 ואנטישמיות, גירושים אפליות, רדיפות, נו

ב אחינו מקרב מיליון שישה שאיבדנו אנו,
 ללחום נמשיך האם הנאצים, מידי השמדה
בנו, הנאצים שלחמו כפי אחרים בעמים

בעבד? בנו שפרעו וכפי
 האם לארץ־אבותינו? חזרנו לא האם

יצא ממנה למצרים, לחזור כיום שאיפתנו
תג לא למצרים להגיע השאיפה האם נו?
 לברוח, חפצנו ממצרים הרי שינאה? ביר

 לשיחרור. מעבדות — לחופש ממנה לצאת
ב היושבים הערבים כי מכאן, להסיק יש

מ ״צאו לזעוק: צריכים הכבושים שטחים
 מצרים את לצאת ורצינו זעקנו אנו ארצי״.

 בזכותם להכיר נצטרך ולכן לישראל, חזרה
 לחיות כדי לשיחרורם, לזעוק הערבים של

אדמתם. על חופשיים חיים
. בתנאי ,שלום האומרים: ״ישנם . ׳ש  ו־ .

״אם אפילו ,שלום האומרים: יישנם . ׳ . . .

 תל-אביב היום, של ישעיהו

 לעובדי ^
אשדוד נמל

 קיפוח, של הרגשה אצלכם שתיווצר לפני
ב צד,״ל קצין מרוויח כמה בררתם האם
 או בבקעה? או בתעלה המשרת קבע צבא

 מורה או דוור או ישראל, במשטרת שוטר
בית־ספר?
 כדי עד קשה כל־כך היא בנמל עבודה

נמל בהקמת שעבדו עובדים שאותם כך

להת בכדי והפגנות שביתות עשו אשדוד
בנמל. לעבודה קבל

 עבור הכנסה במס הנחות רוצים אתם
רוצים שאתם או מרוויחים, שאתם כסף

יותר. להרוויח
 למען במיסים הנחות על תוותרו אולי

 בלא מהצבא המשתחררים צה״ל משוחררי
כלום?

 שיפור למען במאבקכם ואתכם בידידות
ובחלו המדינה עובדי כל של החיים רמת

צודקת. קה
 לבד, העוגה כל את תאכלו אל ״חבר׳ה,

לאחרים״. קצת השאירו
בת־־ת חסון, חיים

 תחרות <■
הצילומים

 שלכם. הצילומים לתחרות תמונה מצורפת
בירושלים. העתיקה בעיר צולמה היא

העש המאה צלבי מציע: שאני הכותרת
פורסייט. לבית ישו או רים

ירושלים אנייס, דויד

 הטייםים מרחוב אנייס דויד הקורא •
 בסך המדור בפרס זוכה ירושלים, ,17
ל״י. 10.—

טעות ■
צודקת לעולם

 של 3גוחס בקידוח פורץ השחור ״הזהב
ל מזרחית דרומית ק״מ 7כ־ נפטא. חברת

ר התגלה ערד ט פ  1,555 של בעומק נ
)11.6.70 (.מעריב, מטר.״

אילת דוידי, גלעד

 מבתכים השולחים קוראים
 בקצרה. אותם לנסח מתבקשים

תמו למצרפים תינתן עדיפות
למכתגיהם. נות
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 שבושת שלושה של תכנית
:הכוללת

 רופא הוראות פי על ־ דיאטה
 מאייר) ד״ר (שיטת מומחה

 קנייש רפואיות(שיטת אמבטיות 6
טיפולי 6

 קוסמטי ■טיפול אדים אמבטית
ת 2 קו די ת רפואיות, ב ע  קבי

וביקורת דיאטה
ד שיטת לפי טיפולים 6  מאייר ד
הרצאות 2

$ 133.30מי החל המחירים
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 הכוללת: שבועיים בת תכנית

 כללית קוסמטית בקורת
דרישה) לפי ,דיאטת כל1א1 מלא אירוח

■סאונה החיה
 מיוחדות, משחות עם עיסוי

אינדיוידואלי קוסמטי טיפול

 אדר נתיבי על אל עם פשלה בשיתנף ■פדיקור תסרוקות סדור מניקור■
לישיאל• התעמלות
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