
מוסיקה ■ותר
 האזנה של שעות יותר הרבה מוסיקה, יותר

שלך. בטרנזיסטור חדיראן סוללת עם נעימה

ת לו ל אן סו ר ר תי־ ת מן1 ליו

של המנויים תעריפון
ל ח 1־0 ה . 1 2 . 1 9 7 4

ותה 0הווול

שנה 1/2ל־ בלירות לשנה
הוצאות מחיר הוצאות מחיר
משלוח העיתון ה משלוח העיתון

92 = 8 + 84 180 — 16 ו 164 בארץ המנוי דמי •
100 = 16 + 84 196 — 32 ו■ 164 רגיל בדואר תבל ארצות לכל •

אוויר בדואר חוץ לארצות המנוי דמי
120 = 36 + 84 234 = 70 ו 164 ואיראן אירופה ארצות לכל •
113 — 29 + 84 220 = 56 ו 164 לקפריסין •
146 11 62 ו 84 284 — 120 ו 164 ולקנדח לארה״ב •
142 = 58 ו 84 276 = 112 ו 164  קניה, גאנה, אתיופיה, טנזניה, לאוגנדה,

תאילנד השנהב, חוף ניגריה,
•

144 60 + 84 281 ב כ 117 + 164 למקסיקו •
164 — 80 + 84 320 = 156 ו 164  ונצואלה, רודזיח, זמביה, לדרום־אפריקה,

קולומביה ארגנטינה, ברזיל,
•

186 — 102 ו 84 364 1ב 200 ו 164 ויפאן פרו •
184 — 100 ו 84 360 — 196 ו 164 וניו-זילנד לאוסטרליה •
171 — 87 + 84 334 — 170 ו 164 לפנמה •

מכתבים
629 מול 1

 בחידות שיטת איזה בוויכוח לגעת בלי
 זז ׳או בבריטניה שנהוגה זו טובה, יותר

 רוצה אני ),1939 הזה (העולם שבישראל
 ש־ טעויות שתי ליבכם לתשומת להביא

בעיתונכם. פירסמתם
 יש הלייבור שלמיפלגת כתבתם אתם

 ,34.5()/״ — השמרנים למיפלגת ,50.27״
 כל .4.370 — וליתר ,2.57״ — לליברלים

 ׳שהסכום בשעה ,91.57! ר? נותן הסכום
ש היא שלכם הטעות .1007! להיות צריך

 ולפי ,347״ כתבתם לשמרנים, 4470 במקום
ם הציורים את עשיתם גם זה עי ט מ  ה

 המים־ ■לגודל היא הכוונה המיפלגות. של
הבריטי. הפרלמנט בתוך ■באחוזים לגות

 של האחרונים המיספרים את מביא אני
בפרל שמופיעות כפי הבחירות תוצאות

 ומיפלגת ,319 — העבודה מיפלגת מנט:
 ה- ,13 — הליברלים ,276 — השמרנים

 ;אולסטר ,11 — הסקוטית הלאומית מיפלגה
.1 — וס.ד.ל.פ. 10 — (צפון־אירלנד)

 האנגלי בפרלמנט גם רואים, שאתם כפי
אחד. חבר עם רק מיפלגה מופיעה

תל־אביב קורא,
ה המעות. על מצטער הזה העולם •

תמו המנדטים של 43.57בכ־־ זכו שמרנים
 לעיוות הדגמה — הקולות של 35.77״ רת

האיזורית. השיטה

נייר כיזבוז
:נייר צד,״ל מבזבז למשל, זה, על גם

ההפקדה טופס
שרוכים 2

 איישם איל[,
 שהעציר המראה הפיקדון טופס •

 — שרוכים 2 לכלא בהיכנסו הפקיד הצבאי
גלופה. ראה

ורגוע משוחרר
 טיפול לקבל שהתחלתי לפני אני, גם

 1942 הזה (העולם רודי ד״ר של במכון
 רכילות של אינפורמציה שמעתי )1943ר

מסויימים. חששות בי שעוררו והשמצות,
 בו, והמשכתי הטיפול, את כשהתחלתי

 לעשות הצליח שלא מה כי לדעת נוכחתי
ה לעשות הצליח ידוע, אחר, פסיכולוג
 אני המכון. במיסגרת בי המטפל פסיכולוג

 ורגוע. משוחרר יותר הרבה עצמי מרגיש
 בחיי לי -שהפריע הדיכאון ממני נעלם

הת של אפשרות כל ממני ומנע הפרטיים
 שיפד אלי חזרה בקיצור, בעבודה. קדמות

חת־החיים.
 האובייקטיבי שהתיאור חושב אני לכן,
 חשוב הוא המכון, על הכתבות בשתי שלכם
 צורך שהרגיש מי כל בידי עתה, מאוד.
 הברירה פסיכולוגי, ייעוץ או טיפול לקבל

לא. או למכון לפנות אם
רמת־גן גליברג, אוריאל

ב״הילטון" פועלים אין
 ההיגיון את לחקור מאוד מעניין יהיה

 מיב- להקמת האחרונים המאמצים שמאחרי
 הפועלות אלו כאשר זאת, חדשות. ללות
חמו כספיים ק־שיים בפני עומדות כבר,
 המיב־ של להקמתה הסיבה תמוהה רים.
 בירושלים, הפועלת ההסתדרות, של ללה

 יש שבהם מקומות ובחיפה, בתל־אביב
מוכרות. אוניברסיטאות ממילא

 ימי־העיון משתתפי הם מי שיבדוק מי
 אלה. אין כי לדעת מייד ייווכח בהילטון,
 אבל חשוב, דבר היא השכלה פועלים.

 צריד ההשכלה שעידוד אומרת זאת אין
ש מה ביותר. הבזבזנית בדרך להיעשות

שתעשה — האוניברסיטה לע-שות יכולה

1945 הזה העולם8


