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 מכונת עם לעצמך תחסכי ל״י מאות אכן,
 אינדסיט״. ״פילוט האוטומטית הכביסה
 גדול כביסה תוף אינדסיט״ ב״פילוט
 על השומר אל-חלד, מפלדת ומיוחד

 ובלאי. שחיקה מפני האריגים
 שזכתה הכביסה מכונת אינדסיט״ ״פילוט

ובאמי באיכות ״מצויינת בתואר באנגליה
 ״אגוד ע״י שנערך שוק במחקר נות״

!הבריטי״ הצרכנים
מיוחדים מחירים חוזרים ולתושבים חדשים לעולים

□אחריות לכן ג י בינואר 31 עד חי
ם כל כולל החלקי

1974
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 לקונים מיוחדים תנאים *
 התאריכים: בין

31.3.72 - 22.12.71

 של המחיים תעריפון
ס1.12.1971מ־ החל ל ו ע ה ה ו . ר

שנה /!2ל־ בלירות לשנה
הוצאות מחיר הוצאות מחיר
משלוח העיתון י משלוח העיתון

מכתבים
 הצגהן ■

הסהדן
למנ ״אוי ,1792 הזח״ ״העולם

 השמצה מכתב מעריצו״, שזה היג
 בחתימת הזח״ ״העולם נגר

לשעבר״. ״צנחן
 של למכתבו בקשר הערות כמה לי יש

 שוב בעיתונכם. שפורסם לשעבר״ ״צנחן
לראות נוכחים אנו
לסחוט !מנסים איך

 בעל מכתב פירסום
להפ נמוכה רמה
 מכתבו כמו ליא
ל ״צנחן אותו של

שעבר״.
כ היה אכן אם

מה היה לא אז זה,
בשמו לחתום סס

שפחד אלא המלא,
או יסגיר שמו פן
המכי לקוראים תו

 ואלה אותו רים
 אלא לשעבר״ ״צנחן היה לא שכלל יאמרו

 שעדיין כנראה ״צנחן״ בשם שחתימה
רושם. מעוררת

קורא שאותו משוכנע כשלעצמי אני
חלשי כאלה, כי כלל, צנחן היה לא פחדן
לוק אין שמם, ׳מפירסום ופחדנים אופי
לצנחנים. חים

 או סירסום ל״גבר״ קריטריון זה אין
 להיפך, כזה. אידיוטי ■מכתב אי־פירסום

 כמו לסחטנות נכנע שאינו כזה הוא גבר
לשעבר״. ״צנחן של

אילת פהן, מיכה

בקשה ■

לקורא
 ביותר הכאובה הבעייה היא הנפש מחלת

תקופתנו. של
 למצוא שמטרתו צעירים חוג מתארגן

 החולים. של סיבלם להקלת חדשות דרכים
קרו והבעיות זה בתחום שמתענין אדם כל

 החוג למרכז לפנות מתבקש לליבו, בות
מלאים. פרטים ויקבל

 חיפה ,4492 ת.ד. ורד, אורי

מעות ■

אלר בארבעים
״במרינח, ,1795 חזה״ ״העולם
— הקטרות מרד — תחבורה

 של מלחמתם על נושף״, סיבוב
הקסדות. נגר האופנועים רוכבי

 אלף ארבעים של ציבור על דיברתם
 — קטנה טעות עשיתם דפוקים. אזרחים

אחוז! 100 של
 רוכבי דק האם

 יסבלו האופנועים
 ן החדשה מהתקנה

 נשותיהם עם ומה
 שלהם? הידידות או

 תסבולנה אלה הלא
 זה :יותר אפילו
להי תוכלנה שלא
 מקום, לשום כנס

תה שהקסדה לאחר
 התים־ את להן רוס

רוקת.
 הדפוקים מיספר

ארבעים. לא אלף, 80 הוא
חיפה רובין, יעקב

43 = 6 + 37 82 = 12 + 70 בארץ המנוי דמי •
46 — 9 + 37 87 — 17 + 70 רגיל בדואר תבל ארצות לבל •

אוויר בדואר חוץ לארצות המנוי דמי
60 23 + 37 115 — 45 + 70 ואיראן אירופה ארצות לכל •
55 י 18 -ו 37 106 36 + 70 לקפריסין •
75 = 38 -(- 37 146 — 76 + 70 וקנדה לארצות-חברית •

גאנה, אתיופיה, טנזניה, לאוגנדה, •
77 40 + 37 150 — 80 + 70 תאילנד השנהב, חוף ניגריה, קניה,
90 — 53 + 37 175 — 105 + 70 ורודזיה זמביה אפריקה, לדרום •
87 = 50 + 37 170 100 ו 70 ופנמה למקסיקו •

105 — 68 + 37 205 — 135 ו 70 ויפאן פרו קולומביה, ארגנטינה, ברזיל, ונצואלה, •
112 111 75 + 37 220 — 150 + 70 וניו־זילנד לאוסטרליה •

בושם הדס ■

המוקד על
 ״ניבזות ,1792 חזה״ ״העולם 1

 חשבונות הנהלת בושס״, לבית
 בושס. הדה עם בן״אמוץ רן של 1

 מודים קריאה, שלאחר עמוקה בהנאה
 את שהעלה על בן־אמוץ לדן ואני חברי

המוקד. על בושס הדה ״הנרדפת״
 מעוררת אלא חלילה, חשובה שהיא לא

 השונא נרדף, כאדם בכתבותיה, רחמים
הרוחנית. הצלתו למען כולו העולם את

 אנו בושס לבית הניבזות קריאת ועם
אדם? היא אם בכלל תוהים

והידידים, רונאי איזבל
תל־אביב

1796 הזה העזלס8


