
 יצא למשל, הסטודנטים, התאחדות מראשי
 בדיוק הסמוכה בעין־בוקק חתיכות לצוד

ה המשלחת את לכנס צריך שהיה בשעה
המש לבסוף וכשכונסה לתידרוך. ישראלית

 הגורלית לשאלה הזמן רוב הוקדש לחת,
הציר, כרטיסי יופקדו מי בידי

תל-אביב אדכוים, נחמן

אינו הצדק ■
לחלוקה ניתן

שה הגיונית סתירה הוא צדק מול צדק
 יכול אינו הצדק אותה. סובלת אינה דעת

מוג שדיירים העובדה עצמו. עם להתנגש
 שנים במשך נהנו הדייר הגנת בחוק נים

למע חינם, מדיור
 מצדיקה אינה שה,

המצב. המשכת
ה בעל־בית לכל
מדיי לתבוע זכות

 דירה שכר כל ריו
המצי חפץ. שהוא

ה הכלכלית, אות
 היצע על מבוססת
 בין תאזן וביקוש,

ה בעל של רצונו
 לבין לרזזחים, רכוש

הדיי של נכונותם
 בתנאי, לשלם. רים

 שהממשלה כמובן,
 ולשבש כלכליים בתהליכים להתערב תחדל
אותם.

תל-אביב כידו, דני

כידו

תנועת ,₪
פלוס חמישים

 גיל את שעבר ישראלי כל מזמינים אנו
ל חדש, עולה ובין ותיק בין החמישים,

חמי דור תנועת החדשה, לתנועתנו הצטרף
פלוס. שים

 מסיבת באפלייה להילחם התנועה מטרת
רבים. מזדקנים סובלים שממנה גיל,

 רחוב מטה, החתומים אל יפנו המעוניינים
 ,918475 טלפון פתח־תקודה, ,17 אהרונוביץ

.20.00—18.00 בשעות
פתח־תקתח קורניא, - קופלמן מ.

 - בדיקיגי ■
כישראל גם
 בסאן־ בארדו בריג׳יט לאופנת בקשר

 עם החתיכות — )1721 הזה (העולם טרופז
מוש היו הבליקיני

 לפחות מאוד, כות
הגבריים, לקוראים

 אבל — מניחה אני
היתד, זאת, עם יחד

 התפרצות בכתבה
פתוחה. לדלת מבעד
 יודעים אינכם אולי
 כבר ישנן אבל זאת,

סגולה) (ח׳ חברות
 שהנוהג בישראל גם

אצלן. קיים
מכי״ אישית אני

אחת שתיים. רה מירון
ני בחוף מתאספת

 הוא; איפה לכם לגלות מתכוונת שאינני דח
 בטופי־שבוע כלל בדרך מתכנסת השנייה
 על בריכת־שחייה, בה שיש גדולה, בוזילה

 לא אחד אף אצלנו גם ולידיעתכם, הכרמל.
מיוחד. דבר שום בזה רואה

חיפה מירון, דליה

 הבן, האב, ■
הסמים וריח

ה (העולם הסמים״ מלך ״רצח בכתבה
 רוזנבלום, שרגא של שמו הוזכר )1721 זה

 כסוחר בתל־אביב, המלך דויד משדרות
ה על מצטער הזה״ ״העולם ידוע. סמים
 של לבנו היתד, הכוונה — שנפלה טעות

 ״העולם זו. בעבירה החשוד יצחק, שרגא,
 הנפש עוגמת על האב בפני מתנצל הזה״

 בוסר אכלו בנים שנאמר: זהו לו. שנגרמה
תקהינה. אבות ושיני

 מכתכיב השולחים קוראים
 כקצרה. אותם לנסח מתכקשים

תמו למצרפים תינתן עדיפות
למכתביהם. נות

□ ל ק • מ : ״ * ^ 
 הטביויזיה

הטוב
!י$$י. ם י ב , ע \• *•מיויויוב

שמי- טרנזיסטורים גם  ור
ט׳י מיוצרים מטודים קול

511111ש/ווס0־1או!ןס2
חדשים לעולים חשוב
 .יך \7, של מהירה הספקה
 דגמים 4 מכם. וללא במטוס

$ 140 רמקולים 2 בעלי
 אחד יסקול בעל 1050 דגם

130 $
 הבלעדי הסוכן

4 פרץ ת״א כע׳׳מ כינורי

£8
 לעצמך הקנה

שיות אי
 שנים שלוש עם 8:1

תן ריו ח א

ה קנ
ט בראון טנ ס ק סי

§  11 המשוכללת הגילוח מכתת |
כעולם ביותר §1

ס 31 ו ו מ ו נ ח x1301;

 ולבטים בעיות
המין בחיי

זידמן מרדכי הד״ר מאת

רשפים הוצאת

הגדולות הספרים בחנויות להשיג

למשפחה חדש ייו — פנינים ייו

פנינים. יין — המשפחה לבל חדש יין לשוק יצא עתה זה

 וקל, טבעי הינו זה שיין בפן הוא היינות משאר זה יין המייחד
כל מכיל אייו וגם הפחמן) (דו-תחמוצת גאז של בתוספת ממולא

אחר. זר חומר כל או מים של תוספת

 והכמות המשקה רעננות על הגאז השפעת נודעת לכך בנוסף
 הדם כלי הרחבת על משפיעה ביין הנמצאת הכהל של הקטנה
 הקיץ בימי ביותר גבוה גופני ולכושר טוב למצב״רוח וגורמת

החמים.

 מחיר על שומרת הפנינים יין את המיצרת מזרחי כרמל חברת
הבקבוק. כולל ל״י, 1.40ב״ לצרכן אותו ומוכרת ליין עממי

 לבן וגם ורוד פנינים יין טעמים. 2ב־ היין מוצע הקהל לבחירת
היום. שעות בכיו ארוחה לכל להגישו ואפשר

— י ו נ מ ה
 נא פרע המינוי, לחידוש חשבונך קיבלת

 לא לעיתון, הביקוש עקב בהקדם. אותו
א משלוח כל לאפשר נוכל ל ם ל ו ל ש ת

יחזור שלי החייל
ובינתיים
 ברמה בביקעה, במעוזים,

ה ד״ש לו שלח חי

הוה העוכם
שבוע כל

לחיילים מיוחד מיבצע
 צבאית לכתובת מינוי

50־/־ של בהנחה

 ל״י 29 :אחת לשנה ;ל״י 15 :שנה לחצי

תל-אביב. 136 לת.ד. ושלח מלא

 אחת לשנה / שנח לחצי הזה״ ״העולם את לשלוח נא
:זו לכתובת

שםאישי מס׳

צבאי דואר
 המיותר למחוק — (שנה) ל״י 29 שנח), (חצי ל״י 15 סך ר״ב

..................................................................................... השולח

17229 הזה העולם




