
לאירופה מיוחדים
 יום 18 - טעם לאניני דבש מסע

פרים לונדון, מיורקה, דה פלמה
13.6.70 חזרה ,27.5.70 היציאה:
$175.00 + ל״י 1,375 המחיר:

יום 24שוייץ*- אנגליה, צרפת, איטליה,
12.8.70 חזרה: ,20.7.70 היציאה:

. המחיר: $245.00 + ל״י 1,495-

יום 26 - * צרפת שוייץ, איטליה,
18.8.70 חזרה: ,24.7.70 היציאה:

. המחיר: $245.00 + ל״י 1,500-

יום 27איטליה*- צרפת, אנגליה, שוייץ,
2.9.70 חזרה: ,7.8.70 היציאה:

. המחיר: $245.00 + ל״י 1,540-

 בלבד לצעירים מיועדים הנ״ל הטיולים •
 מחלקת הלוך/חזור טיסה כרטיס כוללים: המחירים

 סיורים מעולים, מלון בבתי אכסון נסיעות, מס תיירים,
והעברות. מודרכים

אל או שלך הנסיעות לסוכן פנה נוספים פרסים לקבלת
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הנהיגהביום

במדינה
שיכון

חגיה
ממשלתית

מסדרת
אזרחים

 המסח־ במגעיו האזרח, מצפה כלל בדרך
 מוחלט ליושר הממשלה, עם ריים־פיננסיים

 אין שבו הפוליטי, למישור בניגוד מצידה.
 שהממשלה מגלה הוא כאשר מופתע האזרח
 משהו קונה הוא כאשר הרי אותו,. רימתה

 בהגינות ובטוח סמוך ליבו ממשלתי, מגוף
העיסקה.

ל ישראליות, משפחות מאה זכו לאחרונה
 כי גילו הם זה: בתחום גם וחידוש הפתעה

 פגומה סחורה להם מכרה ממשלתית חברה
הור שקיבלה למרות לפצותם, ומסרבת —
 פנים לשתי משתמעת שאינה בלשון אה

הכסף. את להם להחזיר
 בחברת- המדובר התקפלו. הריצפות

מכ אשר ופיתוח, שיכון הממשלתית הבנייה
 משפחות 58 מהן — משפחות למאה רה

 רבי- בשני הדירות את — חדשים עולים
 20ו־ 16 כהן אלי ברחוב שבנתה קומות

בבת־ים.
 מאה גילו לדירותיהם, שנכנסו לאחר מייד

עמוק: לבוץ נכנסו שהם החדשים הדיירים

 קצה אל שהגיעו ומטפטפות, עקומות רות
הסבלנות. גבול

 אנושיות לדירות לעבור יותר אותם עניין
מהר. שיותר ומה —

בידור
פטריות

אחרי
האש

הישר בנוף ביותר החסונה הטבע תופעת
 טבע אסון אין הדיסקוטקים. כנראה הם אלי

מ צצים הם שריפה כל ואחרי להם, שיוכל
האש. אחרי כפטריות חדש

 התל- הדיסקוטק הוא לכך אופיינית דוגמא
כ לפני באש כולו שעלה עינבר, אביבי

מ ונפתח חזר כבר והשבוע — חודשיים
 היה בפתיחה ביותר המאושר האיש חדש.
 בתחילה שנחשד הבעלים, אחד זמק, זלמן

ש לאחר ההצתה, בביצוע המשטרה על-ידי
ל״י. אלף 200ב־ המועדון את ביטח

עצ שהמשטרה לאחר שוחרר זמק אולם
 אודזי יהודה — אחרים חשודים שני רה

ו סאני, בדיסקוטק כשומר־סף העובד ),27(
 שכונת־ תושבי שניהם ),19( שבתאי עזרא

 ידיעות בידיה היו המשטרה לדברי התקווה.
 מסחריים מתחרים על־ידי הוצעו לאוזזי כי

 מאוחר ההצתה. ביצוע תמורת ל״י 6,000
הוכחות מחוסר העצורים שני שוחררו יותר

ככת־ים כהן אלי ברחוב רבי־הקומות

.אותההטאדמענגחד.איננה

הצינורות

ה התפוצצו. לרצפות מתחת המים צינורות
 ולתיקרות הקירות לתוך מהם דלפו מים

 חומר העשוייה הריצפה, שמתחת. הדירות
 כערומים. התגלו הקירות התקפלה. פלסטי,
 הסיבה התגלתה השערוריה, פרצה כאשר

 נסיו- היו בבניינים הבניין חומרי זאת: לכל
ניים.

 יואל עורך־הדין לדברי סודי. הסכם
ה משרד הורה הדיירים, את המייצג לוי,

 מייד לפנות ופיתוח שיכון לחברת שיכון
 ולהחזיר — הבניינים משני הדיירים את

 את למלא סירבה החברה כספם. את להם
הדרישה.

 15 בינתיים הגיעו המשפחות, מאה מתוך _
הנות 85ו־ ופיתוח, שיכון עם סודי להסדר

 בסך פיצויים מהחברה כרגע תובעות רות
 לעומת החברה, לדירה. ל״י אלפים עשרת
 סכום — בלבד 1,200 להם לתת מוכנה זאת,

ה של ההוצאות את אפילו מכסה שאינו
תיקונים.

 היא ופיתוח? שיכון כך על אומרת מה
 קנוב, אברהם החברה, מנכ״ל אומרת. אינה

 להגיב, הזה העולם כתב על־ידי שנתבקש
 לפנות נתבקש הכתב מדי. כעסוק התגלה
 ליש, יהודה המשרד, דובר השיכון. למשרד

 לפנות הסכימו והדיירים החברה כי גילה
 העולם כתב לשאלת בתשובה אולם לבורר,

 משרד כי לזכור הדובר הצליח לא הזה,
 הדיירים. את לפנות מהחברה תבע השיכון
 שיכון שגם כשם — הכחיש לא הוא מאידך,
 תביעה היתה שאכן — הכחישה לא ופיתוח

השיכון. משרד מצד כזו
 לא והמחושבים הזהירים הניסוחים אולם

בדי־ החיות המשפחות 85 את כל־כך עניינו

התפוצצו

 בעשר השונים החשודים ששוחררו כמו —
 בעבר. אחרים דיסקוטקטים של הצתות

צוות היו עינבר בפתיחת הכבוד אורחי

״עינבר״ מועדון תזמורת
אורקסטרהו איזה

 ואת האש, על להשתלט שהצליחו הכבאים
 מכבי־אש. תזמורת — קיבלה הבאים פני

 לא אם גם מזוייפת, תזמורת זו היתר, אולם
 אבי- צבי תל־אביב, עיריית מזכיר מזייפת.

 לנגן האמיתית לתזמורת להרשות סירב גיא,
 תזמורת להזמין נאלצו והבעלים בפתיחה,

 מכבי־ בתלבושת חבריה את להלביש סתם,
אש.

1705 הזה העולם


