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בע״מ והספקה לקרור הא״י החברה
קרור בתי 4

נשר — חיפה — חולון — חל־אביב

 *מ 60.000כ־ הקבול: נפח
 מומחי־קרור צוות ע״י ויעיל מהיר שרות

סחורות החסות על ותנות מפרעות

3 18 ד. ת. ראשי: משרד
ץ

64316/7 טלפון , ב י ב א ־ ל ת

כצנלסון ב, ע״ש המדרש בית

הופיע עתה זה

"אבניים"
 ההסתדרות הישראלית׳ בחברה תהליכים המדינית, המחשבה בתחומי מאמרים הכולל עיונים קובץ

 התנועה. של והאידיאולוגיה מדעי־החברה בין הזיקה על דיון וכן מבוגרים; חנוך במדינה,

ל״י. 2 החוברת מחיר

לאור. ההוצאה מחלקת צופית, כצנלסון, ב. ע״ש המדרש בית אל בכתב יפנו המעונינים
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בע״מ יר1

העובדת להתישבות כספי מוסד

 ל״י 1,418,000.— רזרבות עם הנפרע ההון

508,000.— במהזור הוב אגרות

׳■תנובה"
 ומאות חקלאיים ישובים 500 מאגדת

 בבל בודדים משקים של רבות
 התוצרת תעשית לשם הארץ אזורי

ושיווקה. החקלאית

"תנובה"
 תוצרת מכל 70%מ־ למעלה משווקת

 העברית החקלאות של המעורב המשק
בארץ־ישראל.

תוצרתה לטיב ערובה תנובה" "סמל

א׳28 רוטשילד שדרות

1294 ד. ת. 4423/24 :טלפון

המרכזי המשכיר
 של לאספקה קואופרטיבית חברה

 בע״ם כישראל העברים העובדים
החברה

 בישראל לאספקה הנדזלה

 :מראשי הפשרד

 58 שלמה דרך המשבית בנין תל־אביב,
 84211 קוים( 16)!טלפונים — ,130 ד. ת.

סניפים!

 6794/9 טלפון 295 ד. ת. הנמל רה׳ היפה,
 3854 טלפון 438 ד. ת. — ירושלים

5 טלפון באר־שבע

 עזר יזברווז

 המרכזי המשכיר
 כע״ם חכרה והשקעות( )כספים

 בע״מ צרכנית לקואופרציה קרן
בע״מ לצרכן" "המשביר



אגירות 80 המחיר

וקוראיו "מולד" חותמי אל
 לכם מביא שהוא להניח ויש "מולד", את מקבלים אתם שנים כמה זה

 ל״כבד" הירחון את החושבים בכם יש והרחבת־הדעת. הנאה של מידה

 את ספק בלי ומרגישים יודעים כולכם אבל מדי? ל״קל" אף ואולי—מדי

 והקלוקל שהזול בימים ראויה ומחשבתית ספרותית רמה לקיים חתירתו

 מסכימים אתם אין הספרות. שרשי את ומדלדל וחודר רחובנו, את מציף

 המחשבה. את ולהמריץ לעורר היא מטרתו ויפה. טוב ? בירחון הנאמר לכל

כאחד. ולכתב־עת לקורא הם סם־מות מי־המנוחות

 מעט. ולאחד הרבה לאחד משהו, "מולד" לכם נתן שנים וכך כך במשך

 ולגוון להרחיבו, לחזקו, כדי ל״מולד", משהו אתם שתתנו השעה הגיעה

 אל היחיד, אל פנייה אלא המוני, מפעל־החתמה כאן אין תכנו. את

בעיניו. יקר או לרוחו קרוב שהוא למפעל וחיבתו הרגשת־אחריותו

!לשנה לירות שבע דק אלו מיד. לחתום לבך תן חותם, שאינו הקורא אתה

 —בהנאתך אחרים לשתף עליך יותר: גדולה אחריותך מכבר, החתום אתה

 "מולד", את מקבלים שאינם וקרובים ידידים חברים, שמות נא שלח

;אליהם נפנה ואנחנו יקבלוהו, כי ראוי ושלדעתך

 היא׳מתנה לשנה "מולד" על חתימה —למישהו מתנה לתת אתה רוצה

 האיש של כתבתו לנו שלח—הודש־חודש ומתחדשת החוזרת מזכרת נאה,

 מקום לכל "מולד" את לו ונשלח בהנאתם או ביקרם הפץ שאתה האשה או

ובחוץ־לארץ. כארץ

 את תקבל כמוכן(, דמי״התימה, )עם חדשים חותמים ארבעה לנו תמציא אם

חנם. אחת שנה כמשך "מולד"

 "מולד" הנהלת

4449 ד. ת. ,2 פינסקר תל־אביב,

ירושלים פוסט, ג׳רוסלם בדפוס ישראל, במדינת נדפס

4449 ד. ת. ,2 פינסקר רחוב תל־אכיב, ״מולד״ ירחון השולח:

 שולם
יפו תל־אביב
107


