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JΙ ,, 

lj1 Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 5::300, I! 
11 επιχορήγηση του Σωματείου 1994, Φρόσω Ν. Νικολαίδου Ε20 στη μνήμη του συ- Ι/ 
!I ζύγοu της Νίκου Γ. Νικολαϊδοu, Αγνή Χριστοφορίδοu Ε10, στη μνήμη της μητέ- ii 
i ρας της Θεοπίστης Ν. Ακαθιώτοu, Ελπινίκη Παπαδοπούλου Ε100 στη μνήμη lj 

1\1 των γονέων της και των αδελφιιίΝ τηc; και Κωστάκης Κυριάκου, Ανώτερος Κ τη-- I ι 
! ματολογικός Λειτουργός Ε8. 11 

ι\ Η iΞη:ιτροηή του Σωματείου μας εκφράζει σ' όλους ευγνώμονες ευχαρι- :I 
ιj . 1, f"· 
11 στιες. ιl 
. ι! 
Ι ιi 

ι 'ιl I Ο γνωστός συνταξιούχος διδάσκαλος κ. Γεώργιος Π. Κοκής έχει εκδώσει , 

1'1 jll, πρόσφατα τη νέα ποιητική παιδική σuλογγή υπό την επωνυμία «Ο ΠΕΝΤΑΔΑ-

1 ΚΤΥΛΟΣ». I 
i'l Η τιμή εκάστου τεύχους είναι 5::2.50 και διατίθεται μέσω του Σwματείόu 
iι «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ». ιl 
1 ι1· Όσοι επιθυμούν να το προμηθευθούν μπορούν να aποτείνονται στο Β' Τα- 11 

li μια του Σωματείου κ. Πέτρο ΠαπαγιιίJργη, τηλ. 333096, Λευκωσία ιl 
,, 'i 

i Ι . . . ι ι 
I' Ιι 
··Ι ~.· I ,Ι 

i Η Επιτροπή του Σωματείου μας κάμνει θc-:ρμή έκκληση σ' όλους τους συν- il 
IΙ δρομητές του περιοδικού «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ» που καθυστερούν τις συν- ιι 
11 δρομές τους να διευθετήσουν τούτες το συντομότερο δυνατό για να μπορέσει ιi 
Ι,j να συνεχίσει την έκδοση του και κρστήσει τις μνήμες των τουρκοπατημένων τό- 'ιl 
πων μας. 

I' Για σχετικές πληροφορίες αποτεiνεσθε στο Γραμματέα του Σωματείου IΙ ~~ ιι 
[Ι μας κ. Ανδρέα Παπαβαρνάβα, τηλ. 330901, Λευκωσία. 11 

Ιj ιl 
IΙ Ι! 
I 11 

ll Παρακαλούνται όσοι αλλολογραφούν με το Σωματείο «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥ- 11 

ΘΡΕΑ» ν' aποτείνονται πάντοτε στη διείιθιJVση. Τομπάζη 46, Λυκαβητός, Λεu- I[ 
IΙ κωσια, Τηλ. 472000 και τούτο για αrιοφuγή καθυστέρησης ή και απώλειας επι- I 
ιστολών. . 1 
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Η Λα'ίκή Τράπεζα κατακτά την εκτίμηση και το θαυμασμό 
του διεθνούς τραπεζικού κόσμου. Το Bank Marlιeting 
Assoclation των Ηνωμένων Πολιτειών ωτονtμει φέτος 
στη Λα'iκl\ Τράπεζα Μο κορυφαίες διακρίσει.ς 
~ακτι~ς: 

Ι> Το GoJden Coίn Award '(Ιά τη σuνδιοργάνωση και την 
επιτ\!χlα mu ΡαδιομαραθώνtΟu '92 με το Ραδιοφωνικό 
1/Jρ1!μι1Κύπρου. 

Ι> Το Certifiι:art of Merit για τη δημtΟυργία και την 
ανόπ'ruξη 1:0ΙΙ6εσμnύ της Λαϊκής Γωνιάς. 

Νέες ιδιες, ρεαλισμός και κοινωνική ευαιοθησtα 
στηρίζουν ένα μεγάλο διεθνές 
κύρος. Η Λαϊκή Τράπεζα 
αφήνει να φαvούν 01 σύγχρονοι 
προσανατολισμοί της. 

Ένας κόαμος που νοιιiζeται για 
σας, σας κάνει τώρα 

π~ήφανους σε όλο τον κόσμο. 



Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η: : Το χ ά π ν ι υ μ α β ό. π τ ε ι σ ο β α ρ ιJ. τ η ν υ γ ε ι α σ α ς : 
Υπουργείο Υγι-·ίας 


