
ההלצה ■
שבמודעה

 אשר פיקח, אותו על מספרת ההלצה
 אך חשוכה, רחוב בקרן ארנקו את איבד

 נוחות מטעמי העדיף
 מתחת דוזקא לחפשו

הדולק. הרחוב לפנס
 דומה? הדבר למה
ש מודעה לאותה

 גיוס בדבר פרסמנו
אש לנמל פועלים

 הזח (העולם דוד
פור המודעה ).1711
 השיא, בעונת סמה

 כתבכם אך בחורף,
 מה משום העדיף

לקיץ. להעתיקה
 הוא הידועות מן

 בנמלי שורר שבקיץ
 ומסי־ המיטענים בכמות יחסי שפל ישראל

נוסף. לכוח־אדם זקוקים אנו אין זו בו

 על הממונה גרנות, יהושע
אשדוד נמל ציבור, יחסי

 הנמל, של יחסי־הציבור איש לעומת •
ת עתה גם כי העובדים, ועד טוען  חסרו
בנמל. עובדות ידיים

 מכתבים השולחים ?וראיס
 בקצרה. אותם לנסח מתבקשים

תמו למצרפים תינתן עדיפות
למבתביהם. נות

גרנות

ת הה1 עצמך׳ א

 ״העולם כגליון פורסמה זו תמונה
 20 לפני שהופיע )664( הזה״
מנ את בה רואים כדיוק. שנה
 קוריאה. למען בהפגנה מפ״ם היגי

 יצחק ליד העומדים המפגינים
 את שיזהו (משמאל) ז״ל שדה

 שמכיר מי כל או כתמונה, עצמם
 פרטים לשלוח מתבקש אותם,

על ולציין תל־אביב 136 לת.ד, 1
כין עצמך״. את ״זהה המעטפה £
או עצמם את יזהו אשר אלה $
תוגדל - התמונה נושאי את |

לחוץ־לארץ. טיסה התחרות כסו!?
______________________________מי• ?

1

ר י א ש  מ

ך1ו ד ק ו ל  ח

ן1ל ר מ ת ו י

־ ן י ד א

 השויצרי הקרם
ת הנודע  להרחק
 דפילן מיותר. שיער
 שורשי על פועל

 מחליש השיער,
 ולכן צמיחתם

 לזמן פעולתו
 מכל יותר ארוך

משחה.

טי הקרם מ ס קו  ה
 העדין הריח בעל

 שיער להסרת
ך ר ד ת ב י ש נ  ה

 ללא פציעות, ללא
 בצורה כאב,

ת  ונעימה. היגייני
תיר דפילן  לך מו

 רך חלק עור
פה.  כקטי

כחי נסי הו  גם ו
ת * א

 של המרכז■ המשרד
ש נוח ־ הזה העולם תזועת חו

 תל־אביב 90—88 החשמונאים רחוב
.5 חדר א׳, קומה

.265836 מ״ספר טלפון

!הבאים למועדים שונו המשרד שעות
 16.00—9.00 א׳־ה׳־ ימים

19.00—12.00!ב׳־ג׳־ד׳ ״
!3.30—9.00 5 ו׳ יום

!3*2*4*■.'̂ ..̂ •1.

ב11דשל המנויים תעריפון !0
17.12.69

 ■נח לחצי לשנת
בלירו* בל־רוס

בארץ חטנוי דמי •

רגיל בדאר תבל, ארצות לכל •

אויר בדאר חוץ לארצות המנוי דמי
ואיראן אירופח ארצות לכל •
וברזיל ארגנטינה וגצואלח, ליפאן, •
וניו״זילגד לאוסטרליה •
סנמח למקטיקו, •
ולקנדח לארצות־חברית •
 ציילון, קניח, ,ניגרית גאנח, אתיופית, טנזנית, לאוגנדח, •

תאילנד הטנחב, חוף
גואסמלח רודזית, זמביח, לדרום־אפריקח, •

30 51

35 66

44 א
160 2>
176 90

150 77
110 57

120 62
140 72

□14רכריכות מ ה ! ז ה
 הזה״ ״העולם גליונות את לברור המעוניינים קוראים

 שברשותם הגליונות את להביא יכולים ,1969 שנת של
 תל-אכיב, ,12 קרליכד רחוב הזה״, ״העולם למערכת

 לשתיים כבוקר 10 כין ,24.5.70ה־ ראשון מיום החל
כצהריים.

 כרכים, שני ל״י, 14 תמורת במקום, יקבלו הקוראים
.1969 של וב׳ א׳

ל״י. 1.50 לשלם יש חסר גליון כל עכור

1


