
מכתביםכפולה תמורה
לחיי ■

השנים חמש

 יותר ואפילו לכספך כפולה תמורה
 כפולה״ הפועלים,״תמורה בנק של הבלעדית בתכנית

 מלאה בהצמדה כספך ערך על השומרת
חינם. חיים ביטוח לך ומעניקה

בע״מ. הפועלים בנק סניפי בכל פרטים

מ1ג/ הפועלים 1743,

ם11 £
'־ז.

ם קיץ מבצע טי דנ טו תיכון ולתלמידי לס
חינם - והבנתך קריאתך מהירות בדוק

לקורס להצטרך תוכל מכן לאחר

מהיוה קריאה
הקריאה לשיפור הישראלי המכון מיל״ה של

 תרגילים .3 הקריאה. בשעת והריכוז הערנות הגברת .2 נכונים. קריאה הרגלי הקניית .1 ו הלימוד נושאי
 אתה אולם לפחות, פי־שניים בדקה) מלה 150כ־ כיום (שהיא קריאתך מהירות הכפלת .4 הזכירה. לשיפור

 לקרוא מסוגל אתה במקצת, כשרוני הנך אם מהר. יותר ופי־חמישה פי־ארבעה פי־שלושה, לקרוא מסוגל
 הקריאה. חומר של והבנה קליטה תוך זאת, כל עמודים) וחצי (כשלושה בדקה מלים 1000 מעל

 .12.7.72 רביעי ביום העירוני לתרבות במרכז — ברחובות
 .17.7.72 שני וביום 13.7.72 חמישי ביום אמריקה ציוני בבית — בתל-אביב
 .17.7.72 שני וביום 12.7.72 רביעי ביום (קטמון) אלישבע בבית — בירושלים

.17.7.72 שני וביום 12.7.72 רביעי ביום רוטשילד בבית — בחיפה
בערב 6.00 בשעה הפתיחה

 במעריב התפרסמה זו שנה ליוני 5ב־
מצא דוש. מאת המצורפת, הקאריקטורה

 :מעניינות נקודות מיספר בה תי
ה 5ש־ על־כך, רומזות הכותרות !•
 הן ישראלי, בכיבוש כה עד שעברו שנים

הראשונות. רק
מם־ הקטן, האנטיפאט שמחזיק המגן •

!הראשונות השנים חמש לחיי
.־/■

1

•*י ז־!׳״----------------------------
דוש של השנים

— הקטן האנטיפט
!הגאות השנים חמש לחיי

עידו של השנים
והמגן —

בי את מחזקים שהשטחים העובדה את מל
 אל מתקרבת שהאמת בעוד ישראל, טחון

ההיפך.
ה האוייבים של דם הנוטפת היד !•

 אשר את תואמת אינה להשמידנו, מאיימים
האח השנים בחמש אויבינו ועשו אמרו

 בין בציור קשר אין כן, על יתר רונות.
המגן. נזילת ובין הקמוץ האגרוף

הו ולבסוף וחשבתי, חשבתי כן על
 המצורפת הקריקטורה את ידי מתחת צאתי

דוש. של לדמגוגיה תשובה המהווה השנייה,
קיראון אילן, עידו

ציונות ■

מדכאות בלי
 ארץ ״זעקי ,1818 הזה״ ״העולם
 /,לגבולם בנים ושבו — אהובה

 ו־ בירעם תושבי של כמיהתם על
לאדמתם. לחזור איקרית

ת ש ר פ
 — ״הנדון ,1816 הזה״ ״העולם 1

הער־ בכפר הטבח על דיר״יאסין״,
.1948ב״ דיר־יאסין בי 1

 ולא — הציבור בפני העלה אבנרי אורי
 הנורא המיקרה את — הראשונה בפעם

 היא: הנוקבת שאלתו בדיר־יאסין. שאירע
ולנו ובמזרח במערב לסטודנטים ישיב מה
 שלנו במרחב המתעניין האינטליגנטי, ער

זו? בנקודה
 שלא מאשר הוא לאחר־מכן, מייד אולם

ש חסרו ־ מע עד, ז י  לעומת ערביים וו
 תשובה זו האין האצ״ל. של בודד מעשה

 האמת? את מחפש שבאמת למי מספקת
 על בני-נוער אותם של דעתם היתד, ומה

 נצחי משוא־פנים ומדוע הערבים? מעשי
 ועדת־חקירה לא ומדוע הערבי? לצד זה

מע וכל לוד, העיר בכיבוש הערבים בטבח
 בידי שבוצעו והרצח התקיפות החבלה, שי

 מעשי- כל את לחקור לא ומדוע הערבים?
היום, ועד מאז וצה״ל ההגנה של התגמול


