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 דין עורכת להיות צריכה אינך
 הבלעדיים היתרונות מן ליהנות כדי

של״פזגד החדש החוזה לך שמעניק

 הצרכן את קושר אינו החדש #החונה
אחת. שגה של לתקופה אלא

 בפיצוי הצרכן את מזכה החדש #החוזה
שהוכחה. גז דליפת של במקרה

 על־ידי הופעלו אלה משיפורים (רבים
 עכשיו אבל מזמן, כבר למעשה ״פזגז״

מחייב). מחוזה חלק גם יהיו

 ועושה - מרוצה שתהיי חצה ״פזגז׳׳
 זה אין יכולה. שהיא מה כל כך לשם

 הגז לחברת הפכה ש״פזגז״ מקרה
 המשרתת בישראל, ביותר הגדולה

צרכנים. אלף 3ס0ל־ קמב

 חופש לצרכן מעניק החדש #החוזה
 ושינויים תיקונים לבצע מלא בחירה

 שרברב על״ידי לו השייך בציוד
 שלא ציודו את להעביר או מוסמך

החברה. באמצעות

 הצרכנים עם ״פזגז״ של החדש #החוזה
 על מקבלת שבו בישראל היחיד הוא

 תמורה ללא להחליף החברה עצמה
פגום. שנמצא מושאל ציוד

 המתקדמת החברה ״פזגז״, חברת
 לצרכן, והתנאים השירותים בשיפור

 יתחגות המכיל חדש חוזה לך מציעה
 והמאושר לטובתך בלעדיים

אחידים. לחוזים המועצה עד־ידי

תמרורים
♦ ר ח ב  האמריקאית באקדמיה לעמית נ

 ),57( קציר אהרון פרופסור למדעים,
ש וייצמן, במכון הפולימרים מחלקת ראש
האוניבר מוסמך מפולין, 1925ב־ לארץ עלה

תקו היה , לפילוסופיה ד״ר העיבריה, סיטה
 השיח• במלחמה ירושלים מפקד קצרה פה

 *היל, של המדע חיל ומפקדי ממייסדי רור,
 האקדמיה נשיא פיזיקאלית, לכימיה פרופסור

וב וייצמן בפרס זכה למדעים, הישראלית
 117 בן השני הישראלי ישראל, פרס

 השני: האמריקאית. באקדמיה הזרים עמיתיו
שנים. חמש לפני שנבחר קציר, אפרים אחיו,

ר ח ב ש אחרי אוסטריה, לנשיא ♦ נ
ה המועמד הקולות, של אחוז 52.79ב־ זכה

ה על שגבר יונאס, פראנץ סוציאליסטי
 ואלדהיים קורט העממית המפלגה של מועמד

מהקולות. אחוז 47.21ב־ שזכה —

♦ ג ו ח  שהיה מי של 49ה־ יו־הולדתו נ
 (בפברואר הראשונה הכנסת חברי צעיר
14 כמו — זה מוסד נטש ושלא )1949

מוגי

ו רק״ח ח״ב היום, עד — אחרים ח״כים
מוגי. תופיק מק״י, ח״כ לשעבר

♦ ג ו ח פרק סגן של 50ה־ יו־הולדתו נ
 סכרין ,עורך־הדין תל־אביב מחוז ליט
 ,1944ב־ לארץ עלה ברלין, יליד ושוד. רצח

 משפטי בעשרות שהופיע שראטר, (עוזי)
 ובמים- בתי־הסוהר בשרות בכיר קצין היה
שמירתו על ממונה היה זה תפקידו גרת

שראטר

 בכלא אייכמן אדולף המלחמה פושע של
 בגרמנית המכתבים את צינזר שם רמלה.

 שרותו בזמן ,1958—1954 בשנים לאייבמן.
 1965וב־ משפטים למד בתי־הסוהה בשרות
תל־אביב. לפרקליטות הצטרף

♦ ג ו ח  האמרגן של 65ה־ יום־הולדתו נ
ה מראשוני שהיה ואלין, משה הוותיק

 במשך קודם שניהל אחרי בארץ, אמרגנים
 ושלזכותו לי־לה־לו, תיאטרון את שנים

 כוכבות־זמר כמה של גילוייו את זוקפים
אהרוני. חנה ובראשן

ע ב ת  סינטרה פרנק הזמר של בנו ♦ נ
 הכן. סינטרה פרנק זמר, הוא שאף

ה ),28( אדמונסטון סו קרול על-ידי
 התינוק אבי הוא הבן סינטרה כי טוענת
 מכחיש. שסינטרה דבר שנה, לפני לה שנולד

 ציווה התביעה, מתבררת בפניו בית־המשפט
ה אמיתות את לבדוק כדי בדיקת־דם לערוך
טענה.

1757 הזה העולם12


