
 השם את לשאת המתיימרים יצורים,
י ״אדם״

חיפה גליל!, חביבה

 להורים אוי ■

ילדיהם שאלה
בנאציו־ מטפלים העיתונות ורוב הרדיו

 מאיר הרב של הנמולים סוציאליסטים נל
טיפוחיהם. כבילדי כהנא,

הת הקומיק׳ס, לגיבורי זולים חקיינים
 גלויים ואוהדים נסתרים במממנים ברכו

אצלנו.
חיפה כלום, סולו

דליל שיער ■

כפול וסנטר
 ״קריעות ,1822 הזה״ ״העולם

 הדו- על געזוגט״, אדיין — ביניים
 ושמואל אבנרי אורי בין שיח

 תמיר של התקפתו בעקבות תמיר,
במלי הח״כים של העדרותם על
לאו נכנס עצמו שהוא בעוד אה
 ויצא נאומו לפני דקות עשר לם

שגמר. אחרי מייד
 איך :עצמי את שואל אני ושוב שוב

 שבעיתונכם זה איך ? זאת לעשות הצלחתם
 תמיר שמואל ח״כ של תמונתו הופיעה
העמי בגיל מיפלגתי לעסקו דומה כשהוא

הופיעה לכן קודם ששבועיים בעוד דה,

אחרונות״ כ״ידיעות תמיר
— של הבדל

הזה׳׳ ב״העולם תמיר
שנים 15 —

 אחרונות בידיעות ח״כ אותו של תמונתו
 כפני ישרים ופניו שערות סבך כשלראשו

ז תינוק
 ? מיוחדת במצלמה מצלמים אתם האם

ירושלים טד(טננכאום), משה
 רגילה. במצלמה צולמו התמונות שתי •
 צולמה אחרונות בידיעות שהופיעה זו אך

 בהעולם התמונה ואילו שנים 15נ־ לפני
בש צולמה המציאות, את המשקפת הזה,
 מעדיף רבים, עסקנים כמו שעבר. בוע

נעורים. תמונות תמיר

 מכתבים השולחים קוראים
 בקברה. אותם לנסח מתבקשים

תמו למצרסים תינתן עדיפות
למכתכיחם. נות

א מגור דה החברה הי חי שראל הי ה בי ק עני מ ת ה לל שרו הג כו  ולמכונית לנ
קי בכל ת 24 הארץ חל עו ה ש מ מ ת כולל בי תו ב וחגים. ש

שורת אלחוטית תק
 תוזעק מהירה עזרה

 עם מיד המנוי אל

קדי קריאתו הגיע מו  ל

"מגור" של התפעול

ת שרו גוררים ע
 באלחוט ממותקנים

 24 המנוי לרשות
 (גם ביממה שעות
 הגרירה תאונה) לאחר
 לכל מקום. מכל חינם

מקום.

טוגולים שרות אנשי
ם אדיבי קו ו עני  י
ת ל למכוני  טפו

תי - מעולה  שרו
שונה עזרה  בדרכים רא

תי  התנעה, שרו
ץ. אבחנה עו וי

ת שרות תחנות לעשרו
 רחבי בכל פזורות

שראל  ומבטיחות י

 נאמן שרות למנוי

בכל מקום בכל זמן ו

ע1ג ובו ווו י • 1 גנזג/ו ו

1!5ו ₪
בוג״ס (ישראל) רכב שרות•

שבתות גם יום כל ת 24 ובחגים ב  ביממה: שעו
רח׳ ב: אבי  256168 , 263974 ,טל. 35 רמז תל-

ת יום כל עו ש ה ב ד בו ע ת: ה לו רגי  ה
פון5הנגיד שמואל ירושלים: טל  02-222503 ו,

ר חיפה: ה ככ הגנ פון6 ה טל , 525262 04 
ח׳ באר ר ע: ב ת ש רו תד ס ה ט78ה ,7.*0573654

ן ו ־ ז ד ו ־ - ב ם 1-1 ס ׳ ע ד ו ג ו ב ״
פ.ב.ס פרסום

) :ל בקורס !מהר יותר פי־שלושה תקרא ימים 10 תון

:ד,., מהירה קריאה
בונל-אביב. אמריקה ציוני בבית במרוכז יום־יום יתקיים הקורס

כבוקר. 10.00 בשעה 16.8.72 רביעי וכיום 15.8.72 שלישי ביום הפתיחה

 לטלוויזיה שנתי ביטוח
ל״י 30.—

מיסיס כולל המסך, מנורת כולל
ל נ ג י ס

ח ק י נ ו ר ט ק ל א  
 תל-אביב, ,4 החשמל רח׳

615362 ,625459 טל.

ולבטים בעיות
המין כחיי

זידמן מרדכי הד״ר מאת
רשפים הוצאת

הגדולות הספרים בחנויות להשיג

קורם נפתח
למסג׳יסטים/ות

 ת״א 240495 טלפון

16.00—19.00 — 9.00—13.00 בשעות


