
 אפשר: שרק דרך בכל ארצנו את מטנפים
ציבו בגנים הדשא על פסולת משליכים

רא מעל מזוהמים שטיחים מנקים ריים,
 רפש מטאטאים עוברי־אורח, של שיהם
 אל המדרכה, אל החוצה החנויות מתוך
 את מזהמים הכביש. ואל העצים גומות

 ב־ בביוב, הנחלים ואת הים את האוויר,
מכו ובצפירות בגזים־מרעילים סירחון,

 באים אז אלה, בכל די לא וכאילו — ניות
לחר לכלביהם ומניחים הכלבים בעלי לד
לד צריך הישוב וכל המדרכות באמצע בן

זה! על רוך
אטו למלחמה עיניים בכליון מצפה אני
מית!

בסביבה. דיזינפקציה קצת לעשות צריך
חולון טרף, אדם

 היו ככר ■

מעולם רבדים
 על ,183$ו־ 1728 חזה״ ״העולם
 הזמרת״רקד־ של עירום תמונות

כץ. ג׳וזי נית־שחקנית
 לחזור מתחילים אתם לכם? קרה מה

׳וזיג על הבכתב למשל הנה עצמכם. על

שנתיים לפני ג׳וזי
— מהשבלול

היום ג׳וזי
הגדול השוד מד —

 שוד הסרט עבור בעירום שהצטלמה כץ,
 לפני מעולם: דברים היו כבר הטלפונים.

שהו העירומה ג׳וזי את הראתם שנתיים
בסרט לגמרי מופשטת בצורה אז פיעה

שבלול.
 נמאס חדשות. עירומות תמצאו דחילק!
!מהישנות

גן רמת־ רובין, מוטי
 ג׳וזי להם, נמאס לא שעוד לאלה •

תמונות. ראה — והיום אז

ביותו הטוב את להם תן למשפחתו• בית נותו אתה
 האחרונות השנים בעשרות בנתה עובדים״ ״שיכון
 מגורים איזורי ופיתחה דירות אלפי עשרות

 ושכונות־ טוב לדיור נחשבים הם היום עד חדישים.
 המלא. ערכם על ושומרים יוקרה

 דירה עובדים בשיכון מקבל אתה היום גם
 מקיף, סביבתי תכנון מסגרת בתוך מתוכננתיהיטב

עובדים שיבוןכולה. המשפחה צרכי את ההולם

 אולם המשפחה, לצרכי דירה רוכש אמנם, אתה,
 להשתדל ועליך השקעה גם שזוהי לזכור עליך

התנאים. בכל יישמר שערכה

 המושקעים החומרים וטיב הביצוע רמת עם
 לדורות. נאה בית שרכשת לך מובטח בדירתך,

כהשקעה. טובה עובדים בשיכון דירה
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צעירים; זוגות
 ליד הצעירים הזוגות אירגון

מתבונן חדש כוח — הזה העולם

ה ה לפעול ל גדו
קבמא הדיור עייתב ןפיתרול ב

 — זו לפעולה להצטרןל־ המוכנים הצעירים הזוגות כל
 גלילי, משה עם הו!ז ד כאופן להתקשר מתבקשים

לפניה״צ. 12!״ 9 השעות בין תל־אכיב, 230856 טלפון

 - בוש עד נמתין רא
רואש! מעל וגג

18409 הזה העולם


