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שתתף כל המזכה ם בו מ של בסכו
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ת שמונה (אלף ליי.) מאו

במדינה
)24 מעמוד (המשך

 אינן בישראל הנהוגות וההגבלות נישואין,
זו. מבחינה יוצאות־דופן
יכו אינם שונות דתות שבני העובדות

 יכול אינו שכוהן בישראל, להינשא לים
ממז או חסרי־דת שאנשים גרושה, לשאת

 — הגבלה ללא להינשא יכולים אינם רים
ה המשפטן של מעיניו אומנם נעלמו לא

 הוא מאמרו עמודי 18 לאורך אך מנוכה,
 מהן. הנובעת מהמסקנה להתחמק מנסה

עוול של מקרים אותם כל הסופי: התירוץ

רובינשטיין משפטן
ממזר? יתחתן איך

 את מאפיינים ואינם שוליים, הינם משווע
הישראלי. המשפט

 המאכק על בהנאה שהשקיפו הסטודנטים,
.מש אפילו כי לדעת, נוכחו מרציהס, בין

 את להעלים יכול אינו כבלום, מעולה פטן
 עדיין וקיימים שרירים בישראל כי העובדה,

ואנטי־דמוקראטיים. מיושנים חוקי־אישות

חיי□ דרכי
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ת) כל להשתתף זכאי )1 ל(  למדינה חי בשנת לשרת שנקרא צבא יוצא וכל צה״ל בשרות חיי
 משטרת בשרות שוטרות) וכל )14.5.1967 — 25.4.1966 תשכ״ז, אייר ד׳ — תשכ״ו אייר (ה׳

הגבול. ומשמר ישראל

 כל רשאי )24.5.66 25.4.1966( תשכ׳׳ו, סיון ה׳ — תשכ״ו אייר ה׳ בין יום, 30 תוך )2
תעודת בישראל רסקו מסניפי אחד בכל לקבל כנ״ל שוטר וכל חייל

לחייל" ״חי
ם אותו שתזכה רסקו. בחברת דירה רכישת חשבון על ל״י 1,800.— של בסכו

ם ושילם לחייל״ ״חי תעודת כנ״ל שוטר או חייל הגיש )3  מסניפי באחד ל״י 5,000.— של סכו
של בסך זכוי תעודת יקבל לחייל״ ״חי תעודת הוצאת מתאריך יום 90 תוך בישראל רסקו

. -6 , 6 0 י 0 ״ ל
ת דהיינו, ספ להשקעתו. ל״י 1,800.— תו

קבל האמורה הזכוי תעודת )4 ת  ל״י 6,800.— של המלא בערכה בישראל רסקו סניף כל על־ידי ת
 רסקו על־ידי למכירה המוצעת דירה כל רכישת חשבון על התעודה בעל של ראשון כתשלום

ם בכל ומעלה. ל׳יי 20,000.—מ מחירה אשר בישראל, מקו

 כתשלום בעלה על־ידי הדירה רכישת לצורך יחשב האמורה, הזכוי תעודת על־ידי התשלום )5
ת התעודה בעל של זכותו תיפגע ולא במזומנים, ם שאר מכל להנו אי  כגון הרגילים, התנ

ם נוחים, תשלום וסדרי משכנתא תה רכישת על כלל בדרך החלי דירה. או

 תשכ״ט העצמאות יום עד מרסקו דירה לרכישת בתעודתו הזכוי תעודת בעל השתמש לא )6
ת רסקו חברת תפדה ),1969(  המלא בסכום מועד אותו לאחר עת בכל הזכוי תעודת א

ל״י. 6,800.— של

בשמו. להוריו או כנ״ל לשוטר או לחייל נתונה הזכוי בתעודת השמוש זכות )7

: ב רסקו משרדי אל לפנות נא
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חידחייד״ירסק!

 שלהן לחנויות־המכולת באו נשים הרבה
 להן נשבי־,׳ הדבש צינצנות מאוד: מרוגזות

החימום. בזמן
 מי כי כמיקרה. הדבר היה נראה קודם

 בריא, לא זה חם דבש דבש? מחמם בכלל
טעים. לא גם זאת ולעומת

 צינצנות את שברו נשים ויותר יותר אבל
 החלו ואף אותן, שחיממו בזמן הדבש
 חימום- של שיטות השניה את אחת ללמד

נשברת. הצינצנת תמיד לא שאז בעזרת־נר,
פ דבר מסתבר? מה מועילה. צינצנת

 גבעח־ברנר לקיבוץ פנתה תנובה מאוד. שוט
 קטנות באריזות דבש, עבורה שימלא בבקשה

 הסכים, הקיבוץ גרם. 170 של ושימושיות
 מצויינות בצינצנות הדבש את לארוז והחל

 והוזמנו מתוצרת־חוץ, הן הצינצנות מזכוכית.
 מזון- לאריזת הקיבוץ, על־ידי במיוחד

 המתכת מכסה על מייצר. שהוא התינוקות
 ״נא באנגלית: מודפס המועילה הצינצנת של

 לחמם רוצים אם כלומר: לחמם״. כדי לפתוח
 לפתוח יש שלו, מזון־התינוקות את לתינוק
תחילה. המיכסה את ולהסיר

 שימשה מה לשם ידעו לא עקרות־הבית
 כך כל ידעו לא גם הן במקורה. הצינצנת

 כדי לפתוח במקום לכן, אנגלית. טוב
 התוצאה-־■ לכ-תוח. כדי חיממו הן —

הכלים. את שברו

החי
הנהג כתא תביט אד ©

 נעצר בקריית־גת בו. שיש במה
 כשהוא במכוניתו לנהוג שנהג צעיר,

 וי עוברות־אורח צעירות ליד להיעצר
הדרך. המשך על פרטים אותן
ב טוב. מצא - אורווה מצא 9

 הבריחו לדירה, סוסים שני פלשו הרצליה
הרהיטים. את ושברו בעליה את

 במשפט נושך. דא נובה נהג ©
 נהגים שני נידונו דן, בקואופרטיב חברים
 שנוסעת לאחר אחד, כל ל״י מאד, בסך לקנט

לעברה. נבחו השניים כי התלוננה
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