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הכפור
 ושלם. בריא מפקין הזר ניקסון הנשיא

 לטלפון... חיכה ולא מתווכים, רצה לא
לארצות־הברית. הכבוד כל

ראשון־לציון בלומברג, מאיר
 משונעים רימ6חח 8

? אנחנו
 הרברבן ציוניסטי הנאציונל הקופיקו
כני אשרת ביקש כהנא, מאיר מברוקלין,

לברית־ד,מועצות. סה
 מיד מוצאים קיאו שנתזי מאוד ׳עצוב

 הישראלית. לעיתונות דרכם
1 אנחנו משוגעים החסרים

חיפה הסירוב, משה
מכל ■

הלכ
 הישראלים לשמונת

 מכל בבולוניה: נה
בהמ הצלחה הלב,

 המגעים. שך
 שריר, אביטל

ירושלים
 עידור 8

ממתננר
מת שאני למרות

 הפוליטי לקו נגד
 אבנרי, אורי של
 עם ומגעיו יתן מי

 בבולוניה, הערבים
לו, מאחלים שכולנו

ד,הב־ לוועידת שנסעו

שריר

 והשלום פרי ישאו
יבוא. בוא

תל־אביב פרימן, ה
מקורות 8

אינפורמציה
או מפליא עיתונכם, של קבוע כקורא

האינפור כל לכם מאין :אחד דבר תי
ב המתרחש על והאמיתית המהירה מציה

תל־אביב חן, אבי1 מדינה

עובדים״ ב״טינוו אחיד חוזה

 שיכון העבירה האחידים, החוזים לחוק בהתאם
 המשתכנים. עם שלה החוזה את במבחן עובדים
המש היועע ע״י נבדק שלש׳כוןעובדים החוזה

וה לצרכנות הישראלית המועצה לממשלה; פטי
 מכך כתוצאה ההסתדרות. של לצרכנות מועצה
 המשתכן לסובת רבים ושיפורים ש׳נו״ם הוכנסו

 את עברו עובדים שינון של החוזה סעיפי כל
ברא עסקיים, להגבלים המועצה של המבחן

 בודא-יפו המחוז׳ המשפס בית נשיא של שותו
 של החוזה את המועצה אשרה .ו.נ7נ וביום
עובדים. שינון

 אין עונדים, שיכון של שהחוזה מבס׳ח זה נל
 העשויים תנאים בו אין קסנות־; ״אותיות בו

 הוגן והוא המשתכנים, של קיפוחם ליד׳ להביא
הצדדים. לשני

ה הדי מ ח השיפורים נון נ ס עובדים״ ״שיכזן של החוזה בנו
ת ל ד ג ק ה 3ת ת ת1 ו י ר ח א דירה לרוכש עובדים״ ״שימן של האחריות תקופת הוגדלה ה

שנתיים -חדירת כגון: בפריוים חדשה, ם דטיבות- שנה. במקו
ם -קלקול תיי שנ ם בצנרת- שקיעת במקו  הרצפה- שכה.-

שנים. שלוש

ה ק י ד ת ב ע ת ב ל ב ה ק ר י ד שעת הרוכש. ע־י הדירה של בדיקתה ה שב הדירה קבלת ב תח
 של זכותו נשמרת כך מומחה־. שאינו אדם ע״י ■לבדיקה דק

 מכיון לעיניו נתגלו שלא וליקויים פגמים לגבי המשתכן
מומחה. שאינו

ל סעיף טו  מיידית החוזה את לבשל רשאית החברה איו החדש בחוזההחוזה ב
במועד. התשלומים אחד ביצוע אי בגלל

ש סעיף שותף רכו מת בעת מראש המשתכן יודע החדש בחוזה מ מה החוזה, חתי
 ביו ובניה חניה כגון: המשותף הרכוש לגבי זכויותיו

ת בנית העמודים; מו  אלה כל וכדי. בחצר זכויות נוספות; קו
עליו. יחתום שהוא בחוזה מפורנוים יהיו

נשבר
סו כתבת נדפסה במארס 3מ־ במעריב

 על לוצ׳יאני, עדה ברומא, העיתון פרת
 בכתבה בולוניה. לועידת ההכנה פגישת

״הער כי אבנרי, אורי הה״כ בשם נמסר
 שלום שכוחות רשמית, עתה הסכימו בים

 בסיס ועל יחד ישתתפו וישראליים ערביים
 ידיעתי מיטב לפי בולוניה. בוועידת שווה

 כזו.״ להתפתחות תקדים אין
 של הנ״ל הסכמתם מערך ליטול בלי

 מן ההכנה, בפגישת הערבים המשתתפים
לציין, הוא הדין

האזו במועצה כי
תנועת־ של רית

 שנערכה השלום,
 בספטמבר ברומא

נצי השתתפו ,1951
ה הארצות מן גים

 ומישראל ערביות
שווה. בסיס על

פגישה זו היתר.
משל בין ראשונה

(מ. מישראל חת
מגיעת־בר־ רמן1ד

 אמיל חה״כ נר,
שו וכותב חביבי

הער המדינות משלחות לבין אלה) רות
הפגי אמנם, .1948/9 מלחמת לאחר ביות,

ב למדי. פרובלמאטית תהילה היתד, שה
להע אז התרגלו טרם הערביות מדינות

בנשי מדינת־ישראל של שמה את לות
סו מצרים, של שמותיהן עם אחת מה

ובשי- בעיתונות עיראק. או לבנון ריה,
עד מדינת־ישראל הערביים דורי־הראדיו

 אל־מז־ אסראיל ״דולת היתד• מכונה יין
המדומה.) (מדינת־ישראל עומר,״

הער הארצות מן תנועת־השלוס נציגי
סיר שברומא אזורית מועצה באותה ביות

 נציגי עם אחד לשולחן לשבת תחילה בו
עצ מעמדת אם מישראל, תנועת־השלום

 באר- לתנועת־השלום נזק מחשש ואם מם
)8 בעמוד (המשך

■8
 קסגזת״. ■אותיות אין עובדים שיבזו של החדש בחוזה

וזכניותיך. חובותיך של בהירה תמונה מקבל אתת
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בוג״נו שרותים(בישראל) סאבא

!וני□7•ת שרות-בטוח
ר כ כי כ ל אל מ ר ש א 17 י  תי׳

246513 ,239715 ,222655 טל.

־0־
ת סניף ריו ק ה ה פ חי ו
 כשעה ,15.3.72ה־ רכיעי כיום
 זבולון רחוב מרים, אצל ,20.30

 קריית■ קופת־חולים, (מול 5
תתקיים מוצקין),

ם פגישת ם חברי הדי או ו
:היום סדר על

בתנועה מפגישות דו״ח (1
לשלום התנועה ובכינוסי
וביטחון,

הסניף, ענייני (2
תנו- —  הציונית התנועה

ן לאומית עה
(3

מוזמנים. ואוהדים הכרים

18027 הזה העולם


