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לכבוד
 בע״מ )1970( נסיעות קופל

 ת״א 14 פרישמן רח׳
 וללא תשלום (ללא לי לשלוח נא
מצידי) מתחייבות כל
 כל של חינם מהודרת חוכרת □

וארה״ב. לאירופה הבוגרים טיולי
 בתי את המפרט ״14״קופל־ ספר □

 המשתתפים והשירותים המלון
בתכנית.

באירופה צעירים טיולי חוברת □
יוון טיולי על פרוספקט □
שם

כתובת

 קופל
וסיעות

)7 מעמוד (המשך
 גדולות באותיות אחד מוסד ■מופיע ולעיתים

לדוגמה: קטנות. באותיות אחרת ובפעם
 — 104,369,6 והקיבוצים הקבוצות איחוד

 אותו שוב ואחר־כך גדולות, באותיות 330/0
הסכו אבל קטנות באותיות הפעם מוסד,

זהים. מים
 :הם פעמיים שמופיעים המוסדות שאר
 בית !וגמילות־חסדים ואמת חסד אגודת

 מיווחי; צעירות בית בישראל! בני־ברית
 הסתדרות ישראל; אגודת פועלי הסתדרות

 דחס־ הציוניח הפדרציה הלאומי; הנוער
 תיכון בית־ספר ;לאשה מועדון ;אפריקה

 קופת־חולים תל־אביב; מכבי מורשת; דתי
וכו׳. אסף קוסת־חולים ;לאומיים לעובדים

 לא חשובה כה שבכתבה היה הראוי מן
 לדעת שאין שכאלה, רבות טעויות תיפולנה

 לשמור כדאי לאו. אם בשגגה נעשו אם
 כה, עד שהיתה כפי העיתון של רמתו על

קוראים. להטעות ולא
 שבו המס משיב: הזה העולם כתב ס תל־אביב קליימן, אכי

כא ומיגרשיס. מיבנים על מס הוא מדובר
 אחד, ממיבנה יותר ייש אחד למוסד שר
 שכן אחת, מפעם יותר ברשימה מופיע הוא

 מיבנה כל עבור במקומו משלמת העיריה
שלו. ומיגרש

בקאן קאגוסח פרס
 צודקת שחיברה שלמה באמונה מאמין אני

 חופש על בנוייה סוציאליסטית, הברה היא
 מה חשוב ולא המערב, נוסח פרלמנטארי

 הד ורבם הבלתי־מזדהה, הגוש שמוקיוני
במאי־ איזה ואם וכתבו. אמרו צ׳י-מין

קופל אליעזר
בקאן קאנוסה

״פדוגרסרביים״(העו לוקשים מוכר קולנוע
 שזוהי מסקנות להסיק נא ),1969 הזה לם

אפרדאסיאתית. אדומה בעטיפה גיזענות
 הוכחתם המבריקה. הפרשנות על תודה
 את נתתם מוסכמות. על פס שמים שאתם

קאן. של לביזיון קאנוסה פרם
בלגיה אנטוורפן, קיפל/ אליעזר

עליון? פערן• המדינה
 ב־ ומספרים שכותבים עיתונאים מאותם

 פיזור- אודות למיניהם אמצעי־התיקשורת
 -של סדר־פסה או תסילות־בציבור הפגנות,

לד היה אפ-שר — ברית־המועצות יהודי
 אוניברסיטת ישל בקמפוס לבקר אולי, רוש,
 אחד־ 2ב* ביוני, 3ה־ השלישי, ביום חיפה

 ישראל הפרופסור הירצה עת הצהריים,
 הזמנת לפי פוליטיים, מעצרים על שחק

 אלה שורות כותב אשר ■סטודנטים, קבוצת
חבריה. עם נימנה

 הזה היום בתוכנית יום, באותו שמענו
 רמי הסטודנטים אגודת יו״ר את ברדיו,

פרו של הרצאתו שביטול טוען בירנהק,
 סטודנטים, של איום עקב בא שחק פסור

 שואל ואתה באלימות. ישתמשו כי שטענו
 אילו קורה היה מה מעניין בעל־כורחד

מאיי שמאל אנשי ■סטודנטים קבוצת היתד.
 כיצד בגין. מנחם של הרצאה לפוצץ מת

 מאנשי (המורכבת הסטודנטים אגודת היתה
 מאיים כששודד האם אז? נוהגת גח״ל)

נש להיות המועמד את מענישים לשדוד,
דד?

 בהמוניהם הנ׳׳ל העיתונאים היו אילו
 מים מתיזים כיצד רואים היו לקמפוס, באים

שומ היו בקמפוס, בניין מחלון הקהל על
 עם מסכימים ׳שאינם סטודנטים כיצד עים

 ערופות: בעגלות צווחים ישחק שיל דעתו
)10 בעמוד (המשך
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