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מנעל

ת״א 921 ת.ד.

 אנושי- בסיס על *
!מסחרי לא תרבותי

 מקורית- בשיטה *
 המונעת יעילה
 עצבים, בזמן, ביזבוז

 וכספים אנרגיה
י סרק הכרויות בגלל

 לשם גלוייה שלח(י) *
 פרטים קבלת

מלאים.

דירה? לי שאין למרות לרדת מסרב אני צימאלגרסי.״שמי
 הצעירים הזוגות של ההפגנות בראש שעמד כמי

 הדיור, מצוקת פתרון למען שנלחם וכמי בתל־אביב
לשינוי?״ אותך הביא ״מה נשאל: אני

 כאן המצב שינוי למען להיאבק כדי לשינוי הצטרפתי
לבעיותינו. ומעשי הגיוני פתרון למען פועלת שינוי בארץ.

 ועניינית. שקטה בצורה במאבקינו ותומכת תמכה שינוי
 יחד ונאבקת ענייני וייעוץ מוסרי גיבוי לנו נותנת שינוי
הדיור. מחוסרי למען איתנו

 הצעיר׳□־ לזוגותדירות
בחסד ודא סכות

^י ש כהסתדרותדרו
ן ■0 ■01 00 00 00 00 00 00 00 0■■ 00 0■ 00 00 00 00̂ 0̂ 0 00 ■■■ 00
 בהסתדרות שינוי אלגרסי-סיעת ציון אל
תל־אביב 5 שי״ר רח׳
 לשיחה איתך להפגש מעוניין אני

צעירים. לזוגות דיור בנושא
 ומשפחה. שם

.טלפון_____כתובת

ר1וע ח״ם
 הופיע וייצמן חיים הד״ר

 והזכיר האש״ נ״עמוד
לקורא. משהו

 חיל- מפקד היה כבר וייצמן עזר
אומרים יש ושר־הביטחון. האוויר

מ בשטחים שמתרחש מה כל
 בכל צורך ואין מנקמת־דם, ריח

הער על האידיוטיות התיאוריות
 הפגיעה ובו׳. הפרימיטיביים בים

 נושאת כשלעצמה הערים בראשי
 האמירה! נקמת־דם. של ברור חותם

 עיניים! שתי אלא אחת, עין ״לא
על כזכור, נאמרה, אחת״ עין תחת

עזר אחיין
דומה

 ראש״הממשלה. להיות רוצה שהוא
 מדינת־ נשיא פעם יהיה אם ספק

 דומה שהוא ספק אין אך ישראל,
ז״ל. וייצמן חיים דודו — לנשיא

חיפה גלר, אברהם

*הודית ניקמת־־דס
 סמי של מיכתבו על תגובה

 ),2260 הזה״ וקט(״העולם
ש כמי דיין את המאשים

 ב- ומסית, דיבה מוציא
 ישראלים שיהודים אמרו
ה בראשי לפגיעה גרמו
המערבית. בגדה ערים

טלווי או רדיו שידור עיתון, כל
ה יהודיים עיתונים (להוציא זיה

 כל על בה, רוחם עוד כל מגינים,
 בעבר דיווח בישראל) המתרחש
 הכללית שהדעה לדווח, וממשיך
אח שיהודים היא בישראל הרווחת

 ראשי של רגליהם לכריתת ראים
 זקוק אינו בחו״ל והציבור הערים,

 דיין, משה של פומבית לחוות־דעת
בענ אחר מישהו או הזה העולם

זה. יין

 להזכיר רוצה שאיני אדם של קברו
* שמו. את

 סקוטלנד גלזגו, שירטון, רות
 מתכוונת שירטון הקוראה •

 של בהלווייתו ןקהושמעה לקריאה
בחברון. הזאב אלי

ר נגד הכדו
 להפ- לפעול הקריאה על

(״השי השתיה מי לרת
״ה אותן", אוכלות ניים

 כסגולה )2265 הזה״ עולם
עששת. נגד

 מיכתבים כבר התפרסמו כידוע
 אנשים מטעם העיתונים, בכל רבים

ובי בנושא, ידע ובעלי מוסמכים
הא יו״ר ווסטין, רי׳ג הד״ר ניהם
מחק הביאו אשר לצרכן, מגז גודה
 באר- שנעשו רבים רפואיים רים

 בכל כי והמוכיחים צות־הברית ׳
 ״,עלתה השתיה, מי הופלרו בו מקום

וכבד. כליות ומחלות הסרטן עקומת
ה פשוט: הוא לכך וההסבר

 נגרם כה) עד שידוע מה (לפי סרטן
)6 בעמוד (המשך

ם* ל עו ה ה 2268 הז


