
מחווה ■
לציון ראויה

 בשנה חברתיות פעולות על ויתור תוך
 בנק של החתימה ומורשי מנהלי העלו זו

 ל״י אלף 35 בסך תרומה לישראל לאומי
ב גולדמינץ ש ע׳׳ הנופש מחנה להרחבת

 חיל־ של צוזת־הקרקע את המשרת נתניה׳
האוזיר.

 מר מסר הנופש במחנה שנתקיים בטקס
 לידי המחאה את התורמים מטעם נברון ד.

 האגודה יו״ר פרי, יעקב (מיל.) האלוף
החייל. למען

קולק תרומה זוהי כי ציין פרי האלוף
 באה שהיא בכך בהתחשב נכבדה טיבית

ו הוסיף הוא איש. 600 המונה מציבור
ל מספיקים אינם האגודה אמצעי כי אמר

ה נופש ימי אלף 250 של המיכסה מילוי
 יש בבתי־ר,הארחה בשנה. לצה״ל דרושים
 ומחווה ובציוד, במיטות במיתקנים, מחסור

 בל״ל של החתימה ומורשי מנהלי מצד כזו
אחרים. לגורמים דוגמה לשמש יכול

לציון. לדעתי, ראויה, היא לכן
תל־אביב טל, א.

 ייצוג 8'
בכבוד

ה בגיליונות הראנו האחרונים בשבועות
 בחור בין המיכתבים חליפת את הזה עולם

 ארצות־הברית, נוזירג־יניה, היושב ישראלי
ל בקשר אנקורי, מרגלית השחקנית לבין

זורבה. במחזמר הופעתה
הו־ סיבוב במיסגרת הגיע, שחרבה כיוון

אנקורי

 ויר־ לנורפולק, ארצות־הברית, ברחבי פעיות
 בו לחזות העונג ולבעלי לי היה ג׳יניה,

אנקורי. מרגלית של לשירתה ולהאזין
 וב־ -ישראל, את בכבוד ייצגה מרגלית

ישראליות. מודגשת תוכנייה
וישניבסקי, עליזה

ארה״ב וירג׳יניה, זורפולק,

 ההבדל 81
טן ק ה

 כי פירסמתם 1726 הזה העולם בגיליון
 ושר־החינוך־והתרבות ראש־הממשלה סגן

 ארבע בשעה שרים ועדת כינס אלון, יגאל
בוקר. לפנות

 לא כי קוראיכם לידיעת להביא אבקשכם
 ישיבה כל כונסה לא מעולם; דברים היו
 ביום בבוקר ארבע בשעה שרים ועדת של

ה ועדת לארץ. ראש־הממשלה של שובה
 שעה — בבוקר 08.00 בשעה כונסה שרים

עבודה. יום להתחלת סבירה
שר־החינוך־ עוזר רונן, דן ד״ר

ירושלים הדובר, ונז׳׳נז והתרבות
 נאמר הזה בהעולם שפורסמה בידיעה •

 את — כינס ולא — הזעיק אלון השר ני
 הישיבה בוקר. לפנות 04.00 בשעה הישיבה
 אולם בבוקר, 08.00 בשעה כונסה אומנם

הטל ההזמנה את קיבלז השרים מן חלק
לכן. קודם שעות .כמה פונית

 מכתבים השולחים קוראים
 כקצרה. אותם לנסח מתבקשים

 תמד למצרפים תינתן עדיפות
למבתביהם. נות
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