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1 זוארץ רחוב המערכת: כתובת

 לסרי- מתנדביכז/ות דרושים •
לפ לחיילינו• גרב עוגות גת

ת לציפי נות  ״אמ- במאפיי
פיסל״.

ם משרתי • אי מילו  מזכרון- ה
ה מה לדעת הרוצים יעקב
 במשך 15 לחייג יכולים שעה,

מה שעות כל מ והלילה. הי
ם כל • במפ העובדים החיילי

להת יכולים ״פרומין״ עלי
הטל למיספרי תמיד קשר

ו ״ארטיק״, ביח״ר של פון
לעוב שלום דרישות למסור

״טמפו״. די

 שאין הדרום באיזור חיילים •
 עם יתקשרו טלפון, בביתם

 ויגישו הקרוב הדואר סניף
ג/51 טופס גבי על בקשה / 
6418.

 בן־חוחים שושנה לחיילת 0
 נולד !טוב מזל — מדימונה

ק״ג. 3.750 משקלו בן. לך
ת אנא שלום. ולבן לאב ה

תה. קשרי הבי
ל חברה מחפש 999 גדוד •

עט.

ת דרושות •  לאפיית מתנדבו
רעבים• לחיילים כיפות

מרצון חובה מילווה

!אזרח
מרצון. החובה למלווה יכולתך, כפי תרום
לביתך. יביאו הוועדה שחברי עד תמתין אל

הוזהרת! ,־אה

ם 0 רו חי ה ה- ט מו הג״א של מ
 ייישמעו שלא אזרחים : דיע

 צו-ההאפלה, ביטול להוראת
הם את וישאירו תי מו חלונו

ק. ייענשו — אפלים כחו

פר במכונית ששכח החייל 0
 לקבלו יוכלו סורי, שבוי טית

— הועד־למען־החייל בבית
ם. לפי מני סי

 יוענק ל״י 500.— בסך פרס 0
מכו את שיגנוב הישר לגנב
 צבע ,44 מודל (דה-שבו, ניתי

שר חרדל). ה אחה״צ, להתק
ת תחו ■בפנים. מפ

ת משפחות 0 מנו  המעוניינות או
ב מצריים שבויים לאכסן
החנוכה, חג לקראת בתיהן,

ה למשרד יפנו  ,3ה־ הארמי
אי-שם.

 ראשון מסגד
המזרחית בגדה

מס אמש נהנך ובריקודים, בשירה
ד  התעלה. ש*ל המזרחית בגדה שדה ג

ה עם יהד פזזו'ורקדו חיילים עשרות
 קוראן כשספרי הראשי הצבאי קאדי

 אוראן״. ״קוראן קוראים והם בידיהם
■לתורען״. כבוד ו״תנו

 שמחאת־ האג׳ החטיבתי, הקאדי
 והמעש הרוח שילוב על דיבר תורא

חיילינו. את המאפיין

הלכ לשאלות הקאדי ענה בסיום
תיות.

\\

ללכת! דייו מר על
פעו מתומכי ואזרחיות אזרחים- מטה, החתומים אנו

 מאורעות לנוכח כי גורסים בעבר, שר־הביטחון של לותיו
 שיקדים וככל ללכת! שר־לביטחון חייב האחרון החודש
ישראל. ולעם לו ייטב כן ללכת

ו לא 'הגענ  בטיסה הסכנה.הצפויה נוכח ברם זו. למסקנה בנקל
 .אש את■ אליהם המושכים בכלי־השיריון הבטיחות אי. נוכח במסוקים,

 המסקנות 'את להסיק דיין מר חייב תאונות־הדרכים, גל ונוכח האוייב
חצייה.) במעבר ורק (בזהירות, ברגל •'ללכת ולהתחיל

קודם! אחת שעה •ויפה ירוש,;בפ כך

השחורה ביבשת ידידינו

ת או ם מ ראי ם נבוכים קו ם, מדי מציפי ת יו 2״ מערכת א 0  הארץ// 0
ת בשאלות דו קה העדכני מצבנו או המשתוללת. באפרי

ם א ה ה ״ ה גמבי מבי ה וז תו ז ״ או רי ב ש; קורא שואל ד ם נרג א ה קאצ׳יו ״  בו
א שי א/נ קאמרון הו עקה ז״ דה־ ה; עקרת־ביית ז חנ ס־ רד פ כן מ הי  סנגור מר קיבל ״

ת תו א מכ ס ״ כפרקליט ה ה י ה ר תו .■,״ ' חיפני.■ קטיגו

ם לבקשתכם, ראי ם, אנו חביבים, קו ה מפרסמי פ מ -־ אן פו  מעודכנת אי
מדיני מצבנו של )13.45 שעה 28.10( קה, ה י באפרי

ת מדינו ת ה מנו סו מ  יחסים עמנו מקיימות עדיין מפה), (ראה בלבן ה
ם. רי ת. לא כבר — השאר סדי תנו נו


