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 בחסכון היתרון —תקציב קשיי יש אם גם
 אשר קטנים, בסכומים להתחיל יכול שאתה
 תחסוך אם גדולים, לסכומים יהפכו

 והצמדה. ריבית שיש משום בהתמדה,
 ל״י 30 של סכום חוסך שאתה לעצמך תאר

 לעצמך ותאר חודשים. 100 במשך לחודש
 סכום בחשבונך להשאיר אפשרות לך שיש

 נוספים) סכומים עוד שתחסוך (מבלי זה
נוספות. חסכון תקופות שתי במשך

 הנכון הזמן כעת
בתכנית בחסכון להתחיל

 הפועלים בבנק
גם
 קטן סכום

יצמיח

 אז לך יוחזר שחסכת המקורי הסכום
 במשך לחודש ל״י 240-. של בתשלומים

 ל״י 24,000 הכל ובסך נוספים חודשים 100
לפחות.

200 מטמון
של בלעדית תכנית

מכתבים
)6 מענזוד (המשך

 שבעניין והביטחוני החוקי לצד זאת בה
מטרידיני. עדיין אשר

אב אורי של מתשובתו להבין עלי האם
פו נסיבות עם אי־הסכמה תחושת כי ,נר

 חוקי על לעבור הזכות את מקנה ליטיות,
 להחזקת שקשור במה לפחות — הביטחון
בהם? לעשות מה הפרטי והשיקול מסמכים

 מסוכן תקדים להוות עלול זה אין אם
שיח אחרים, עבור
 מד, הם, גם ליטו

 לעשות צריך לדעתם
 אם — כלשהו במסמך
— אליהם יתגלגל
 להיות עלול ואשר

 עקיף — ענייו בו
מבחי — ישיר או
ביטחונית? נה

דו לקחת ואנסה
ה המיקרה מן גמא

סיוון נוכחי:
״מסמך אומנם אם
 עויי־ גורמים כי יתכן מזוייף, הוא דיין״

 שלחו — בצרפת אולי היושבים — נים
שכנראה לתוצאות להביא על־מנת אותו
ל לא כן אם מדוע אותם. משרתות היו

ב בעניין לטפל הביטחון לשירותי אפשר
המכתב? שליחת סמוך

תל־אניב סיוון, ג.

הו לא המשפטי, היועץ עם בדיונים •
 המסמך שאי־העברת הטענה מעולם עלתה

 חוק־ על עבירה מהווה הביטחון לשרותי
המדינה. ביטחון

 תחרות י■
הצילומים

ש הצילומים לתחרות תמונה מצורפת
לכם.

בה ורואים בעצמי התמונה את צילמתי

השכוע תמונת
 את מחזיקה כשהיא נחה מחברותי אחת

ביד. הראש
ירושלים וייס, עופר

פ ו ת פ ח ל ק מ ב
ו נ ו כ גורדון בבריכת המועדון לפתיחת ה

אמנים מבחר * חברתיים מפגשים
קצב להקות *
אז * גי
מחתרת סרטי *

מזרחית פסיכודלית באוירה מנוחה פינת במלתחה
עתידות ומגדת בשמים קטורת, קפה,

 4.12.70 ששי ביום הפתיחה:
הקצב להקת בלווית

החשמלית הבמה
מובטחת חניה * 9.00ב־ החל ושבת ששי שלישי, בימים: פתוח

ט ל ק ה מ י ז י ו ל ט ה

ב ו ט ! ה ם ל ו ע ב

 רשחי-קול טרנזיסטורים, גם
 סטריו ןץ-ןןן ומערכות

ע״י מיוצרים מעולים
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ם חשוב לי  חדשים.• לעו
ת הספקה רו הי מ  ב
 מכס. וללא מירבית

ריבעיים1הבלעדי:ניג הסוכן

 ,72 עוזיאל מרחוב וייס עופר הקורא •
 .סו— בסן המדור בפרס זוכה ירושלים,

. י ״ ל

 סמרטוט 8
שחור צבוע

 אמר שיחיה, לייבוביץ, ישעיהו פרופ׳
ה שהדגל )1734 הזה העזלס !״אנשים״,

ו לבן, תכלת צבוע סמרטוט הוא ישראלי
כוכ צבוע סמרטוט הוא האמריקאי הדגל
ופסים. בים

 ההומורים־ מחריפותו מאד נהניתי אני
 מפליאני אחד דבר ורק הפרופסור של טית

 כזה פתוח ראש בעל אדם הכיצד תמיד:
 צבוע סמרטוט בעצם שהיא כיפה, חובש

שחור!
חולון נחלדש, דני

המורח 1;
(המשך) הנושכות

 הנושבת״ ״המורה הכותרת תחת ברשימה
לבג־ ״עליזד. כי נאמר )1732 הזה (העולם

1736 הזה העולם


