
 שוכחות הן הביתה צאתן אחרי אך זה, יחס
 טירדה עבור מדי עסוקות פשוט או הכל,

זו.
המצב. לתיקון משהו עשו אנא,

חולון כלומנטד, רגינה
מה !8

המאגד?
 שר־הבריאות של הצעתו משמעות מה

 לטיפול להעביר צריך כי שם־טוב ויקטור
 נפגעי את בישראל

ב מלחמת־האזרחים
ירדן?

ל מחובתנו מדוע
 של נוסף דור גדל

ל השואפים פתחים
 י- באבוס האכילנו

במדי פירוז לתקוע
הצעירה? נתנו

 מה חטאנו! מה
פשענו!

 עם להיות לנו אל
 ונדיב אדיב פזיז,
 שזה אוייב כלפי
מנסר, בשנים מאות

 מהר, כה לשכוח לנו אל הימה. להשליכנו
 ב־ אשר ובאלה ששיכלנו בנינו מיטב את

 הנפשע בצבאו נלחמו וקור־רוחם עוז־נפשם
ירושלים. שיחרור ולמען חוסיין המלך של

ראשון־לציו! מוספי, אסגר

אל פנייה ■

מוספי

הבריאות משרד
 ללחם, תחליף נאה, עיסת־דפש הנידון:

וב רבתי בחיפה הבוקר בשעות הנמכרת
זבולון. עמק

 ומסתפק לזעמי ביטוי מלתת נמנע אני
 הבריאות משרד נא יערוך העובדות. בציון

ה המיצרך של תוכנו מה יבדוק ביקורת,
 בשעות ולחמניות מיוחד לחם בשם נמכר

ה תוזית אין הנזכר. האיזור בכל הבוקר
 11 שעה עד הסחורה. על מודבקת מאפייה
 פחות ראוי לחם, להשיג ניתן לא בבוקר

לאכילה. יותר, או
חיפח כהן, דויד

 שאנס תן :■
לחובכ!

דע את להביע לחובב שאנס תתנו האם
בקאריקטורה? תו

פתח־תקחה הורוביץ, יעקב
כן• •

 במצריים חמה ליקוי
טעות

צודקת ס לעול
. .  חד בהתפוצץ בשכם בדירתה שנהרגה .

 שחשיר, מרים ועל־ידי בו, שטיפלה מר־נפץ
 שתיהן — בקריטריה החבלה מטען מניחת

״. ר, חזי ה * ).9.10.70 אחרונות, :־דיעות מ
גבעתיים רכיקוב, טוביה

 מכתבים השולחים קוראים
 כקצרה. אותם לנסח מתבקשים

 תמו־ למצרפים תינתן עדיפות
למבתביהם. נות

עברית שבועז בארץ והיחיד הראשון הספר

ם אהבה י י נ ש ב

 הבל את נהדרים עירום צילומי של רבות בעשרות מדגימים דניים מורים זוג
 אלפי (מאות תקדים חסרת להצלחה שזכה הספר אהבה״. לעשות ,איך אודות

וארה״ב. ארצות־אירופה בבל ספורים) חודשים תוך עותקים
 משובח נייר * אלבומי פורמט * מהודרת כריכה

בלבד ל״י ו 2 — של במחיר זה וכל
ר______— להסתירו. או בו להתבייש צורך שאין הספר ו ז _____________ישלח ג
אלגנטי זאת עם יחד אך ביותר ומתקדם נועז ספר

ת ועניני מלא הסבר מלווה ותנוחה תנוחה כל י ר ב ע  ב
 תרשימים), (כולל אברי־המין על מיוחדים פרקים כתוספת
ואמצעי־מניעה. המיני הסיפוק

 להימצא שחייב הספר
נשוי זוג בל של בחדר־־המיטות

הונהרוז / חזמנת
לכבוד

 מל־אביב. ,33144 ו^ד. חובאח״לאור ״אלבית״,
חספר את חוזר בדואר אלי לשלוח נא

_________מס׳ שיק ר״ב בשניים״. ״אהבה
ל------------------בנק על בלבד. ל״י 12.— שד ע

אני בזח מבחיר אני  .1• (יל מעל •
ל------------------------------------שם י ________ג

ח-בתובת_ מ מי ח

חברים מועדון

אימפרוביזציה

ערב ערב
נס-ציונה פינת הירקון רח׳ ת״א,

מקיים )14—23.10( סוכות בחופש
 (בר־קמא) גרג״ ״אולפן

ל■ בוקר קורם

ת ו נ ר צ י
אנגלית. ו/או עברית

 הרשמה: מובטחת הצלחה
 .236209 טל.: ,5 גורדון :ת״א

ב גם ערב קורסי שוב : סוכות אחרי
 18 בצלאל .הפקיד״, : םי

״במעלה״. בית־ספר :חיפה

1729 הזח העולם

אעטרקום - פנימי קשו
1 1 3 ד1 צו ה • ״ ר י פ ה • מ נ ק ת ה

734402 טל: ר״ג. 104 ז׳בנטינסקי

ריאלית יחנסיה
במגמות עיוני תיכון

ב י״א, י׳, טי, בוקר לכתות תשל״א הלימודים לשנת ההרשמה נמתחה ״ י
במגמות מקצועי תיכון

כימיים לבורנטים
 רדיראלקטרוגיקה

תעופה ־ טלויזיה
ת טי ס מני הו
ת י ל א י ר

 בגרות לבחינות הבנה כוללות המגמות כל
סטיפנדיות * נסיון בעלי אקדמאיים מורים ע״י הוראה

 גרפיקה-שרטוט
ר ו י ה צ נ פ ו  א

ת ו ד י ק פ

כת־יס קרית־ ה ס י ה תד־אביב שרטים
פתח־תקוה חולון 33 רוטשילד רמת־־גן מוצקין שמריהו 17 ברגר והרשמה:

1 בר־כוכבא 68 סוקולוב המצבה ליד 42 ביאליק  שדרות
2 השופטים

30 לוין  אלנב׳ משנת
55

9־1 ,8־5

בני־ברק
 22 חברון

ר״ג ,77
| מודיעין משנת


