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חקדואל
כב בו

 המימי״ ״התפוז
טו ר ס ל ב  ש

אנדרסון לינדםי

זמנו. מעל המתעלה סרנו

 את הסוחף פעילות מלא סרנו
מותלנות. למעורבות הונופה

 אורגינלית מופת יזנירת
להפליא.

ו*ס1צ א1עע5
 המצאה נוח בעלת •צירה
נובש.

ם61̂ו1£ מז *מ£א1ו
 מבריקה, במינה. יחידה יצירה

משעשעת.
 מזהיר. מקדואל מלקול□

1*464x1* זף\£א אמסזו
 של החשוביס הסרנוים אחד

השגה.
על£א אאסד זגסק

 ארצית בבודה הצגת
ת״א ״פאר״ קולנוע

6 — 9 ההצגה לשעות לב סי&ו
פלד קס פו ונר וי מסרס׳ 0

א המלחמה שע ה׳ ת נגד פ שו  האנו
ם לנו טי שתתף לא אנו מחלי  לה

 ולא במ׳שריו לא מלחמה, בשום
 כל לביטול ולפעול בעקיפ׳ו,
ם הגורמים אי מלחמה לידי המבי
................*.................... (חתימה)

 מלא ומען שם בציון לשלוח (נא
פו) • ,20178 לת״ד ת״א-׳

 הבינלאומית התנועה
 לסרבני־מלחמה

מצפון מטעמי
063־88182 טל׳

10111 ענשיו
 והשתמש הזמו עכשיו

!הציבורית בתחבורה
 פשוט: חשבון לך עשה

 הפרטית במכוניתך השימוש
 מדי. יקר הנו"תענוג״

ק, מחיר דל  החלפים, מחיר ה
ת  בכבישים, והסיכונים הצפיפו

 ממך נחסכים אלה כל
הציבורית. בתחבורה

ד אגד מי שותך מע  לר
שך אוטובוסי□ ת כל במ  שעו

ם לכל היום בארץ. מקו
 חמן עצבים נסו, חסון

ע באגד ס
| ״ | החדש ספרו — יי □ ■ ■ [ |

הדר ארנון של
מעריב״ ״ספרית בהוצאת

 לחברו ארם בין לחברה, אדם בין בעימות עוסק הספר
האחרונה. המלחמה רקע על — לאויבו ארם ובין

 כספי איתן (מיל.) רב״ט של הפרטית מלחמתו זוהי
במרבד. לו הקורות המוזרות וההתרחשויות

 שני בין הנקרע שסוע, אדם של לנפשו חושפנית הצצה
אויב. חייל עם שלו הסופי והעימות עולמות

!לעצמך חייב שאתה הספר
ל״י. 20.— :הקטלוגי המחיר

ל״י. 16.— :מוגבלת לתקופה מיוחד מחיר
ד. 221 עמו
" מעריב״. וב״ספריית הספרים בחנויות להשיג

 סלים נאיף המשורר
מרותק

 לכפרו ביום — צוו־ריתוק לפי
 שבפקיעין. לביתו ובלילה

של חוזר בזה ת המימ סיונו  לנ
ה של הדיכוי צי טליגנ  האינ

ת הערבית-הישראלית  באמצעו
ק חו רי ה  המנדטו

קרטי, טי-דמו שר האנ  המאפ
 בלתי־מוגבל מעצר
לדין! העמדה ללא
 לשחררו דורשים אנו
לרין! להעמידו או

אבניי׳ אורי סימון, א. ע. פרפו׳
פעיל, מאיר ח״כ מירון, דן פרופ׳

 אשר דורי, לטיר קרוון, דני
 עוזי גולדרייד, ארטור צרפתי,

 הלל פסקא, אברהם כורשטיץ,
חוקיה, יצחק קפל, ניקול נאמן,

 מנחם ברזילי, משה קדר׳ דן
 יצחק וולר, שמואל כינצקי,

יפי. נאמן,
 לתרומתם הודות נתאפשר הפירסום

 יהודית־ להבנה הרב־שיח באי של
 בב׳ית־סוקולוב, נערך אשר ערבית,

.11.1.75ב־ תל־אביב.


