
ם מכתבי
העירום? איסה
 בשבועות אותכם. מבין לא שאני בחיי

 של תמונות מפרסמים לא אתם האחרונים
 כשאפילו עכשיו, חוות. בלבוש עלמות־חן

 ומראים אומץ קיבלו ״מכובדים״ עיתונים
 שלכם העיתון עירומות, בחורות פעם מדי

יבש.
ביש שהעם לעצמכם, חושבים אתם מה
בשערוריות? רק להסתפק יכול ראל

חדרה רז, דגי

באלוכיס
 באלונים, סידרת בזח לכם שולח אני
התקופה. ברוח

בני־ברק שוורץ, יוסף
 — שוורץ הקורא של הבאלוניס 9
ה את מזמין הזה העולם גלופה. ראה

 כוחם את הם אף שינסו האחרים קוראים
 — ביותר המוצלחות דומות. בסדרות

• תתפרסמנה.

1 חוזי־הגפש את לגייס
 זהות תעלומת פיתיון על נודע זה־עתה

 חייל בעבר היה וכי ביוהנסבורג, התוקף
 כך על נפשי. ליקוי בגלל ושוחרר בצה״ל

:בתנ״ד פסוקים מיספר לקרוא אלא לנו אין
למ ואנשי־חיל יין לשתות גיבורים ״הוי

וצד שוחד, עקב רשע מצדיקי שיכר. סוך
 אף חרד, כך על ממנו... יסירו צדיקים קת
(ישע ויכהו.״ עליו ידוע ויט בעמו ה׳
)22—25 ה׳

כל אשר בישראל דבר עושה אנכי ״הנה
)11 ג׳ (שמ״א אזניו.״ שתי תצלינה שומעו

 (ישע׳ יצאו.״ ממך ומחריביך ״מהרסיך
)17 מ״ט

כל נגינתם הגויים לכל שחוק ״הייתי
)14 ג׳ (איכה היום.״
 גלילי השד על כל־כך האהוב הפסוק .ולפי

(מ מממשלתי אל ״שמרני :קל) (בתיקון
לבדי.״ אשמר מאוייבי — במקום) ידידי,
הפסיכו של העצומה הצלחתי לאור וכך,

 ומייד — לגייס צה״ל על ביוהנסבורג, פט
 לחולי- בתי־החולים מאושפזי כל את —

 הממשלה הישועה. תצא מהם אולי נפש,
לכך. מסוגלת אינה כבד

אשדוד זוהר, מרדכי

 עובדי□ ו*ובון
 לדו\ות

□,}נעיר
םיו7יולות

ץ1ונו הפישח בעו׳ ״ 1ו רז ח ת טו ד ח י ה
מיוחדי□ בהוא׳□

ם עובדים, שיכון או תי  של מבחר מציע השיכון, משרד עם ב
 בעיר' לגור לעבור שרוצים ולמי ערי־פיתוח לתושבי דירות

ח. פיתו
ם זכאי דירה שירכוש מי אי ם לתנ חדי ם ולסיוע מיו תני  הני

ם השיכון משרד על־ידי א ת ה ם ב  לגבי הנהוגים לקריטריוני
ם כל קו ישוב. מ

ת האישור קבל ם ל אי תנ  ה
ם חדי מיו  משרד ע״י יינתן ה

השיכון.

שוחררים חיילים ם מ  זכאי
ם א ת ה ק, ב חו  להגדלת ל

שכנתא .20$ב- המ

ה בכל ם יעלה לא מקר  סכו
ה א הלוו  ממחיר 95$ על ה

הדירה.

ה מ ש ר ה ה

שמה בעת  למלא יש ההר
שה טופס ת בק התנ לקבל
ם ע אי הסיו ת ו שבו  להתי

ת ולצרף בערי־פיתוח  כל א
ם מכי ס מ ם ה הפרטי הקשו ו

בנושא. רים

ד יש  5,000.— סך להפקי
ת ל״י עובדים. שיכון לזכו

ממוצע מחיר  הדירח שטח
נמ׳׳ר

הצפון א!ור
125.000 70 כרמיאל
111.300 70 כורש רח׳ עפולה,
90,000 54  כורש רח׳ עפולה,

:והרשמה פרטים
 העצמאות. ככר ושרותים׳/ ״מגוון עפולה,

 ,43 החלוץ רח׳ עובדים, שיכון משרדי חיפה,
.660915 טל.

ירושלים ור1א
123.000 63.7 שמש בית
142.500 74
145.600 76.6
160.000 88

:והרשמה פרטים
 רח׳ ירושלים, עובדים, שיכון משרדי

.233395 טל.
,8 הלל

ר1א הדרום !
103.000 68.5 שדרות
151.000 83 טללים רובע ערד,

(משופר) דימונה,
111.000 68.5 לדוגמא ׳שכ
109.000 68.5 לדוגמא )שכ דימונה,
187.000 86 מצדה דרך באר-שבע,
194.000 100 אילת דרך באר־שבע,
124.000 72 א׳ שכ׳ באר״שבע,

:והרשמה פרטים
בנין מצדה רח׳ באר-שבע, עובדים שיכון משרדי

.78542 טל. הנגב׳/ ״מרכז
צופית שכ׳ אילת

245.000 94
250.000 96
265.000 106
270.000 110

:והרשמה פרטים
4452 טל. בונה, סולל בית שיבן, חברת

1967 הזה העולם


