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 מערכות השעונים, סוגי כל לרכישה ניתנים
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עברית דוברים

חיסה ת״א־
לים1חיפה־ירוע
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ברכבת
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באוטובוס
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במונית
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20.40
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4 ופנסיונרים לסטודנטים 25/6 בגובה מיוחדת הנחה =)0

ואורגיה- זהו חסון

פ תן מ ר ל ט ״ ח ל

מכחכים
 )8 מעמוד (המשך
 שלנו החלוצים שראשוני וידוע,

 של זו התחשבות לנצל השתדלו
 להשלים הספיקו אם התורכים.

 בלתי־חוקי במיבנה הגג בניית את
 נמנעים השילטונות היו שהקימו,
לעו אנו, המיבנה. את מלהרוס

מת הלך־רוח לעצמנו סיגלנו מתם,
 בערכי־ לזלזל למדנו !וסנובי נשא
 ובערכים ומוסריים אנושיים יסוד

שנר ופשוטים, צנועים חומריים
 לעומת מאוד ונחותים עלובים אים

 המבריק והפאר העוצמה העושר,
 החמרנית־טכנולוגית התרבות של

 בביקתות לזלזל למדנו האירופית.
 הכפריים של והעלובות הישנות

 נקיפות- לאל אותן ולהרוס הערביים
 אחרת, או זו סיבה בגלל מצפון,

ה מן חסרת־לב התעלמות תוך
 אלה עלובים שמעונים עובדה,

 גשם משרב, כמיסתור משמשים
וקשי־יום. עניים לבני־אדם וקור

 מישהו בונה ואם להרוס, אסור
 החוק מנגנון חייב רישיון, ללא

מו מבעוד ועירנות פעילות לגלות
 אבל — הבנייה את כדיי'למנוע עד,

 נכון להרוס. לא ואופן פנים בשום
 של ביתו את לטובה להפלות שאין

 אך הדל, של ביתו פני על האמיד
 הריסת על חמור איסור להטיל יש

 גדיי־ של במיקרה כלשהו. קיים בית
להרוס תחת להחרים היה אפשר בר

פיקון שחקנית
— קולות

 להשתמש או למוכרו להשכירו, —
ציבוריות. למטרות בו

 בדרך הרבה כבר ״התקדמנו״
 החומרנית, האירופית־אמריקאית

 והמבריקה, הנוצצת המתנשאת,
ו פשוטים ערכי־יסוד רמיסת תוך

 לחשבון- זקוקים אנו באמת. חיוניים
 שבדהי־ להיווכח כדי מעמיק, נפש

 — ואל־על קדימה המטורפת רתנו
 הפוך, בכיוון למעשה התדרדרנו

התהום... אל
אמירים כפר זמיר, שלום

הקטן ההבדל
שם, ארבעה פה, ארבעה

ת זא ובכל
 הארבעה״ ״כנופיית בין הבדל יש
 הגברת עמדה שבראשה בסין,

 מאד של אלמנתו קווינג, ג׳יאנג
 — שלנו הארבעה ובין טונג, טסה

 אריק בגין, מנחם כהן, גאולה
 מאוד: פשוט בורג. ויוסף שרון

 לא הסינית הארבעה״ ״כנופיית
מדינת־ישראל. הרם למען פעלה

תל־אביב שריק, יוסף

לק׳יק מה״ק
שהתפר סיפור בעיקבות

(״ה ״אנשים״ במדור סם
).2256 הזה״ עולם

 אל במסיבה פניתי כאילו נכתב׳
 קו־ טדי מר ירושלים, עיריית ראש

 אנדרטת את שיעביר בהצעה לק,
 מה״ק תומרקין יגאל של השואה

 קרו שלא כיוון י״ם. לק״ק ת״א
 מבקש אני מעולם, הללו כדברים
 ממר ומבקש שנכתב את להכחיש

לפרסם שיחדל הנכבד, עומר דן

 שמות תחת הקלושות הברקותיו את
אחרים.

ירושלים רוטכדיט, יעקב
 סומר) (דן לנמר־של־נייר מה •

 רוט־ לקורא — ״אנשים״ בחברת
הפיתרונים. בליט

 גו.8זו* עבר
קורסט בטל

בא ובאגס וג׳רי תום על
(״ה ״אמנות״ במדור ני,

).2254 הזה״ עולם
ש הכתוב, מן להבין היה אפשר

(״התערו נפתחה זה אך התערוכה
מו ארטא בגלריה הנוכחית... כה

 ואולם הנאה...״). תגרום צגים...
 יו־ כעבור לירושלים, משהגעתי

 התערוכה כי התברר מיים־שלושה,
 הדברים. פירסום לפגי עוד נסגרה

שנס כמשוגעת-לסרטים־מצויירים,
 לירושלים, במיוחד כך לשם עה

להתנצל. שעליכם חושבתני
ראשון־לציון שיין, אנה

ה ונום נתונה, התנצלותנו •
הסליחה. שיין קוראה

ה01ט משיקה
 השחקנית של תמונתה

ה ב״מסיבת פיקון מולי
הזה״ (״העולם שבוע״
2257.(

מו הקשישה, היהודין, השחקנית
ל־ מפתיע באורח דומה פיקון, לי

רובינשטיין מוסיקאי
וצלילים —

 לא־פחות מפורסם קשיש יד,ודי
 הגדול. רובינשטיין ארתור ממנה:

זאתי האין
 ירושלים שפר, ר!ת

 ורובינשטיין פיקון תצלומי •
גלופות. ראה — להשוואה

דקגין חודה
 את אסר ראש־הממשלה

 בכך כנס״נצרת. של קיומו
בעתיד. לקיומו סייע

 ומנהי- מורנו אדוננו עשה טוב
 האוכלוסיה כינוס את כשאסר גנו,

הערבית.
 מר ושר־הביטחון, ראש״הממשלה

 העם טובת אשר שיחי/ בגין מנחם
ש לדעת נוכח תמיד, עיניו לנגד
 הערבית האוכלוסיה כל לא עדיין

 הטוב בגין מנחם מר בכנס. תומכת
ה שאי־הצטרפותד, חשש והמיטיב
 הערבית האוכלוסיה של המונית
 של המלאה בהצלחה לפגום עלולה
 עקב לדחותו. החליט ולכן הכנס,

ו נרחב, מסע־פירסום יתנהל כך
 וכד׳, הפגנות מאבקים, של שורה

 הרוב תמיכת את ויבטיחו שיגבירו
בכינוס.
ה תתכנס כאשר היום, בבוא
 מגובשת כשהיא בנצרת, וועידה

משתת ובנוכחות יותר, ומאוחדת
ל נשכח לא והמונים, רבים פים

 הודו, ירום מנחם, מר הדגול ידידנו
ה להצלחת הברוכה תרומתו את

וועידה.
רמת־גן לוי, שפתאי
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