
השבוע תמונות

 תחרות ■
הצילומים

 הצילומים לתחרות נוספת תמונה מצורפת
שלכם.

 אפילו זו: לתמונה המוצעת הכותרת
תותבת. עין שזו להרגיש לי קשה עכשיו

הכרמל טירת לוי, משה
 טירת ,152 ד. ת. לוי, משה הקורא •

 10.— בסך השבועי בפרס זוכה הכרמל,
ל״י.

 הם למה ■
נופלים

/ שלוותם את תפרי זה למה — תבל
נפשם־ הקריבו אשר / הקדושים בניך של

חופשים. נהיה למען אהבתם.
בש נחיה למען

/ — ואחווה לום
/ יותר, נלחם ולא

 עולם ניצור למען
 עולם / אהבה, של

אחר. עולם — חדש
 רווים האדמה רגבי

שנש / טהור בדם
 יללו / כנהרות, פך

ב עטופים שכולים
 נשים יבבו / שחור,
הרות.

לה כבה — תבל
 הגפרית אש בות

וא אתר בכל / —
 השארית — העם פליטת על הגן / תר,

שנותר. המעט מתי /

תל-אביב אילון, שמואל

אילץ

השוטר !■
והדוגמנית

 שעצר השוטר את מבינה לא באמת אני
 כשצילם שלכם הצלם את שעבר בשבוע

המצויירים. הלבנים עם הדוגמנית את
 עיתוני ברוב הופיעו הזה מהסוג תמונות

 — בפומבי צולמו שם גם — אירופה
המשטרה. התערבות בלי

 במיק־ מפגרים עדיין שאנחנו מראה זה
צת.

 מן נהנתי אישית אני זאת, למרות
הכתבה.

רחובות רז, שרה

 אזרה של מכתב ■
,ב חל? - נורמלי

 מיכתבי את ),1711( הזה בהעולם קראתי
 ואשר מספר, שבועות לפני אליכם ששיגרתי

 אזרח של מיכתב הכותרת תחת הופיע
נורמלי.
שהעלב על אבנרי ח״כ בפני להתנצל עלי

 לעשות ניסיתי נכון יותר או אותו, תי
זאת.

 כשם וממש דריתחא, בעידנא זה היה
 מגידרו יוצא ביותר והשקט השליו שהאדם
 הנראה אני, גם כך חברו, על יד ומרים

 מפוליטיקה, ורחוק שקט כאדם בדרך־כלל
 חסינות) (בעל ח״כ כלפי היחידי נישקי אך

בעילום־שם. השמצה מכתב הוא
 מכל בי חוזר אני אבנרי, מר אופן, בכל

 חוזר אינני אך נגדך, אז שכתבתי הקללות
 איני ובייחוד אז, שהשמעתי הרעיונות מכל
הערבים, נגד שכתבתי מהרעיונות חוזר

)8 בעמוד (המשך

בע׳׳נו מכוניות הפצת קפריש, :לישראל בלעדיים סוכנים
 .537059 טל. ,98 העצמאות רחוב :היפה 9 623441־2 טל. ,19 פ״ת דרך הדר, בית :תל-אביב

 הדר• בן־דב, ש. : חיפה 9 31755 טל. ,10 השרון בע״מ, להשקעות חברה ״ס.ג.״ :תל־אביב :ראיטיים מפיצים
 29995 טל. ,15 שמע אליהו רח׳ מסחרי, מרכז ״סילון״, מוסך :ירושלים 9 63981 טל׳ ,6 ביאליק רח׳ הכרמל,

 9 22195 טל. ,52 יהושע רח׳ בע״מ, סלע הראל : עפולה 9 727341 טל. ,48 ז׳בוטינסקי רח׳ רון, צבי :רמת־גן 9
 ורן. צב־קה :רמתיים 9 913635 טל. ,10 סטרומה אלמוג, מוסך : פ״ת 9 920169 טל. ,22 המיסדים ששון, :נהריה

.81 טרומפלדור ״מוטוכל״, מוסך : באר־שבע 9 924353 טל. ,20 השרון דרך קטנועים, שרות
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צלומי־פספורט
 ! מעולה באיכות ! רגע בין

במקום! בו העתקת״מסמכים,
המע ע״י צבעוניים והגדלה פתוח
!!בארץ ביותר המשוכללות בדות

המקצועית. בחנות גדול מבחר

ברנד 1ט1פ
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מגע עדשות
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9-17 קבלה שעות
 הסברה חוברות לשלוח נשמח
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