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מחלי שאת לפני כלה,
ה שמלת באיזו טה פ  חו

 שתכנסי כדאי לבחור
 עתה זה ״אמבר״. לסלון
ת _ הגיעה הל  סלון מנ

 עם מאירופה ״אמבר׳ל
שות חופה שמלות  חדי

ת לכל ה מן העונו
שים מודלים ביו החדי

ם מבדים תר חדי מיו
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 למסור המבקשים קוראים

 שנת גליונות את לכריכה
 אחרת), שנה בל (ופן 1965

 תוף זאת לעשות יכולים
ה משתי כאחת שבועיים,

: דרכים
המע למשרד להביאם •

 תל* ,12 קרליכף רחוב רכת,
כש ,ו־ה ד׳ כימים אכיכ,

 אח- 6ד 4 השעות כין כרע
רי-הצהריים.

 לת״ד כדואר לשלחם •
תל־אכיב. ,136

 8 - הכריכה מחיר את
 לשלם יש - שנה לכל ל״י

מראש.

 להשלים מוכנה המערכת
 120 כמחיר הסריס, גליונות
לגליון. אגורה

ה ר י ת ל ח ! א ה נ ש ל
 לחסוך תוכל !הלצה זו אין לא,

 תמימה שנה של טירחה לעצמך
בלבד. אחת לירה תמורת
ה החשמלי השעון להפעלת החשמל

ב אחת לירה עולה ״ענבל" ביתי
 אינך זו אחת לירה ותמורת שנה,
 ולמתוח ערב ערב לטרוח יותר צריך

המעורר. השעון קפיצי את
 אחת פעם למדן עליך ״ענכל" את

 הוא יעשה השאר את — ויחידה
 תמורת ביומו. יום מדי אוטומטית

 ן ״ענכל" שעון לך מעניק לירה אותה
1 ב־ עדין מעורר צלצול ״חשמלי. דיוק

 להמשך היכול —לאוזן וערב מיוחד
 (ממש כרצונך. דקות (!)45 עד

 היקיצה.)... עם לנמנם לאוהבים חיוני
 בכבל מצויד השעון — הכל זה ואין

 מוחלט. בשקט פועל ארוך; חשמלי
 לא אפילו נשמע אינו תיקתוקו

 זוהרים ומחוגיו ספרותיו לוח בלילה,
בחשיכה. ובולטים

 חדר־ סלון, לכל המתאים השעון זהו
 משרד מטבח, חדר־עבודה, שינה,

וכדומה.
 בע״מ אמפא ע״י מופץ ״ענפי״ |
 למכשירי בחנויות למכירה ועומד ן
שענים. ואצל חשמל 1

לדן לעזור יכול אני

226342 טל. שאול, שלום

 החלטה לפני מחר העומד אתה
 המשפחתי, במצב תמורות גורלית:

העסקי. כמצב שינויים

 כירומנטי־מדעי ייעוץ
היד כף קווי פי על

ת ו י ד ו ת ס ח ט ב ו מ

בשעות: פגישה לקביעת להתקשר נא
 לפגה״צ 10.00—12.30
אחה״צ 4.00 — 6.30

אנשים
ד - צ־ונ■ □119 מי ציוני ת
ב הכמוסים הסודות אחד נתגלה עתה רק
 הוא הבריטית. משפחת־המלוכה של יותר
 ,42ה־ בן המלכה בעל פילים, לנסיך נוגע

הו שלו ההומור שחוש אך להקריח, המתחיל
 בטכס השבוע: שפורסם הסיפור, ומתחדד. לך

 הגיעה לקניה, העצמאות הענקת של הרישמי
 הדגל אולם הבריטי. הדגל את להוריד העת

 במשך לרדת. רצה לא התורן, בראש ניתקע
 ה־ מאמצי אחרי הכל עקבו מתוחות דקות
 הנסיך של קולו בבירור נשמע אז דגלן.

 ראש קנייאטה, לנ׳ומו שאמר פילים,
 שאינכם בטוחים אתם ״האם קניה: ממשלת

 אחד • האחרון?״ ברגע בכם לחזור רוצים
 אזני כרוך הוא בכנסת הקובעים האנשים

 ועדת־ ויויר מפא״י של מושך־החוטים יה,
 לאזניה נסתבר השבוע רבת־ההשפעה. הכנסת

 מעל למסור החליט הוא לבוהו. גבול יש כי
 לדברים בתשובה אישית״, ״הודעה הדוכן

 אמיל רק״ח ח״כ על־ידי נגדו שנאמרו
 ממקומו אזניה קפץ הישיבה בתום חביבי.

 היושבת־ראש אך — ההודעה את למסור ורצה
התעל פשוט סנהדראי, טובה התורנית,

 שכח אזניה הישיבה. את ונעלה ממנו מה
 נוסת הגשת את מחייב הכנסת תקנון כי

 שמואל גם • ליו״ר. מראש ההודעה
 הזדמנות. הפסיד מק״י, ח״כ מיקונים,

 לפני כי גילה, משרד־הפיתוח על בנאומו
ש זרה, חברת־נפט למען עבד שנים הרבה
 החברות רוצות לדעתו, הארץ. בחקר עסקה
 ואילו הישראלי, הנפט בהפקת לחבל הזרות

 • הנפט. נמצא איפה יודע מיקוניס, הוא,
ב הפיתוח, סגן־שר שערי, יהודה השיב

 מוכן הוא מבודחת: לקריאת־ביניים תשובה
 הזה. הנפט להפקת זכיון למיקוניס להעניק

 של הכספיות הבעיות את יפתור זה אולי
 היומי, קול־העם בסגירת השבוע שדנה מק״י,

 הקשה מצבו מלבד אך • מחוסר־אמצעים.
 את שהעכירה סיבר, עוד היתד. העתון, של

 נעוצה היתד, היא מק״י. מנהיג של רוחו
 הסתבר מונגוליה. במרחבי אי־שם במרחקים,
 המקיימת המונגולית, הקומוניסטית שהמפלגה

 במישלוח רק תסחפקד, ועירתה, את עתה
 כתובתה לפי בישראל, לעמיתיה אחת הזמנה

 חברה את לכן שלחה רק״ח רק״ח. של
 אולף המונגולית לבירה תומא אמיל
 ב־ רק להסתפק נאלצה מק״י ואילו באטור,
 • לוזעידה. לבבית אחים ברכת מישלוח

 אין מצב־רוח בשאלות כי מסתבר, אולם
 שמיקוניס זה הקומוניסטים. אצל קולקטיביות

 הד״ר להנהגה, חברו את מחייב לא מצוברח
האח בזמן שמח דוזקא הוא סנה. משה

ה מן חברים עם בשיחה סנה, הסביר רון•
 אופטימי ״אני לפירסום: נועדה שלא מערך,
 ובטוח מפלגתנו, של החדשה לדרך בייחס
 הציונות בין התאמה בעתיד למצוא שנוכל

די דרושה כך שלשם ספק אין לקומוניזם.
 מצד שינוי שדרוש כשם בציונות, ביזיה

 היהודית.״ לשאלה בייחם הקומוניסטי המחנה
ב־ בפירוש משתמש סנה מעניין: פרט •

אלוני ח״כ
בטלה אין
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