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 שנבעה ההשפלה את מיוחדת בחריפות
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 של פעוט ישוב לפי המיליונים מאות
 אלפים.״ מאות כמה

ירושלים אליאב, יעקב(״ישקה״)
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להיזכר נעים כמה

 בני הם שעכשיו ,1931 ילידי
שוב. להיפגש רצים ,52

 הוציאונו כאשר ,1948 בקיץ כמו
 למחנודהאימונים מספסל־הלימודים

 הינחנו שם ובפרדס־חנה, בכפר־יונה
 השנה. גם כך — הנח״ל להקמת היסוד

 מתאספים אנו לגיוס, שנים 35 במלאת
רעים. ולמיפגש לכנס שוב

 המגוייסים כל ניפגש זה בכינוס
 ועי־ הכשרותיהם, / פלוגותיהם על־פי

 כאורחי ומישפחותינו, בתינו בני מנו
 מקום את המארגנת הנח״ל, מיפקדת
 כנראה שיערך החגיגי הכינוס ותוכנית

.1983 אוקטובר בחודש הנח״ל ביום
 מאז חברינו לכל קוראים אנו

 את לנו ולהודיע בכנס להשתתף
 את שיאפשר נוסף מידע וכל כתובתם
 האתרים, החברים ואיתור איתורם

 ולשם־ לשם זקוקים אנו ובחו״ל. בארץ
 לטלפון המגורים, לכתובת המישפחה,

נוכחי. עבודה ומקום
 קרית־חיים קסטנברג, ישראל

לקו לשלוח אפשר המידע את 0
 ,9 שרת משה הכתובת: לפי רא,

 טלפון. .26260 קרית־חיים,
04-720261.

• • •
שירותים תשדירי

 הזמן את מנצלים הצופים רוב
תשדירי- מוקרנים שבו
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