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ם בכל לפרטים שאלו הכל על פי בארץ הסני

ת חולים בקופת מי  מרפאות; פרטיים, רופאים לרשותכם לאו
 המבטיח מחלה דמי וביטוח אישפוז זכויות תרופות, מעבדות,

מחלה. בימי גם וההכנסה המשכורת את

לאומיים לעובדים חולים קופת
ם1ולבל א. פרסום:

 את שוכח הוא ולעתים רבים ענינים להסדיר חייב הצעיר הזוג
קר:  האדם. ביכולת שהדבר כמה עד הבריאות, את להבטיח העי

ת חולים קופת מי  התחתנו (שכבר צעירים זוגות לעזרת באה לאו
 בשלושה יזכו לפיה מיוחדת, בתכנית להתחתן) עומדים או

 וחמישה עשרים של ובהנחה חינם, בריאות ביטוח של חודשים
ם רן אחוזי  הוריהם לבטח זכות (וכן הראשונה השנה כל לאו

גילם). הגבלת ללא
נ_
§
□

־ס־כ
פ

ס]3

פסיכולוגי מכוו
בהנהלת

רזניק! ד״ר
טיפול היפנוזה בבל ו  

הנפשיות. הבעיות
 69300 טלפון בחיפה

 32 ז׳בוטינסקי ובתל־אביב
.18.00 עד 15.00מ־
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- י ■ י  ולדוגמניות *

ת צורך אין היו  רקדן ל
ד פדי מקצועי גיז לרקו

ן הרקדן־והכוריאוגרף עי מ  לוי, ש
ובלונ בניו־יורק אולפני־מחול בוגר
 ספורים חודשים תוך לך יקנה דון,

כושר־תנועה־ומיקצב.

 וקורסי״ערב קורסי״בוקר
קורס) בכל בשבוע שיעורים 2(

: ם י ט ר —8.00( 25 17 13 טל. פ
בערב). 20.00—17.00 לפנה״צ; 10.00

מכתבים
)5 מעמוד (המשך

 דיעה טמרין ג׳ורג׳ לד״ר יש אם מה אז
 בחרתנו?״ ד,.אתה את נוגדת והיא משלו,

מהאוניברסיטה? .החוצה!״ לומר צריו לכן
הביטוי? וחופש

 בברית־ החופש בעד ללחום יש — כן
 בסעודיה בדרום־אפריקה, בפולין, המועצות,

בישראל! לא אבל לא? למה —
הסוב הז׳דאנוביזם את מוקיעים בישראל

 העיתונות של ה״גלייב־שאלטונג״ את ייטי,
 שותקים אבל — גומולקד. של בפולין
 תל־ מאוניברסיטת מרצה מפטרים כאשר
 לרב מאשר אחרות ריעות לו יש כי אביב,
 — טועה אינני ואם ורהפטיג. ולשר נימים

 ריעות פעם, לא השמיע, בן־גוריון דויד גם
ממרין. ד״ר של לאילו הדומות
 משפטית תביעה שהגיש טמרין ד״ר צודק

האוניברסיטה. הנהלת נגד
 מה״חופש״ המסיבות יורדו פומבי במשפט

תל־אביב! אוניברסיטת של הנוסחה לפי
 חולון טוברניצקי, ג. סטניסלב

ודה־פרס דה־גול
 כנראה, נאלצתם, מקום שמחוסר חבל

 ח״ב דברי של מקוצר במיבחר להסתפק
 דד,־גול הדגול הנשיא על פרס שמעון
).1637 הזה (העולם
למהדו בהקדמה פרס ח״כ של דבריו הנד,

 .מאבק דה־גול של ספרו של העברית רה
לחרות״:

המקו פני על האמת העדפת .אומץ־לב,
 מסנה מסקנות והסקת הנולד ראיית בל,
.באי־פופולריות כרוך כשהדבר גם .  כאדם .

 לא־קוניונקטור־ וגישה כאלה, תבונות בעל
 ידידות. גיבוש על זה מיחסו האציל לית,

.לישראל צרפת .  בכוחה שיש ידידות .
ש קשים, במיבתנים עמדה, ואף לעמוד,
״היסטוריים במהלכים הכריעו • . .

 משרד־ מנכ״ל פרס, .שמעון החתום: על
 תשי״ח.״ חשוון כ״ח תל־אביב, הביטחון,

 אלה היסטוריים לדברים ייחס פרס כי נראה
 יד היום את ציין כי עד רבה, כה חשיבות

תל־אביב שפיר, שמעוןנכתבו. בו מדוייק

הצילומים תחרות
שלכם. הצילומים לתחרות תמונה מצורפת

השבוע תמונת
. • אבן. לאבא ״דמייך מציע: שאני הכותרת

ר אי רון, מ רכסים לב־
 — תצלום ראה — השבוע תמונת •
 של בפרט לב־רון מאיר הקורא את מזכה

בתח להשתתף מוזמנים הקוראים ל״י. 10
חובבים. תצלומי של זו רות

״ ט ג ״ ל של ה ה-נו ד
 .רית אבנרי אורי של הראשי מאמרי

המצי את משקף ),1637 הזה (העולם זנונים
 מאז ישראל־צרפת, במדיניות המרה אות

 לאמבארגו: ועד ד,״ידידות״
 היד. / מאלג׳יר דה־גול יציאת מאז כי
 מחיר בכל מדיניותו ישנה כי / ונהיר ידוע

מוסקבה־קד״יר. הציר אל ויפנה /
 במדיניות / סנטימנטים, אין במדיניות

 עשה שלא מד. כי / אינטרסנטים. יש
 טפח / הגנרל, של האמבארגו בא / הגורל:

המוראל. וקילקל ראשינו קל
ץ צי ־ ל, כן ר־גי תל-אביב ב

אבנרי? דווקא למה
 תוכנית בדבר אבגרי, לאורי שאלה לי יש

ה הטלביזיה מטעם נערכה אשר הטלביזיה
בריטית.
מדוע נכון, ואם נכון? הדבר בכלל האם

£ 4£1ם הדר־. רד די ו ורוו__


