
חדש!
עתה זה הופיע

הפמווי״ הצחוק ״עקרון
דנה וביל פיטר ד״ר מאת:

הדר ארנון בעריכת

הדבר - הצחוק  200ב־ מוכח ו
ם בהלצות הספר, עמודי רי פו סי ב  ו

ת רו טו ק קרי ב ע - ו  את להשיג מסיי
ם שלושת תר: הנכספים הדברי  ביו

נפש. ושלוות אושר בריאות,
 הסאטיריים. בספרים התפרסם פיטר לורנס ד״ר

עותקים. במיליוני ונמכרו שפות לעשרות שתורגמו
ם אחד הוא דנה ביל אי ט  המצחיקים התסרי

אמריקה. של בעסקי־השעשועים ביותר והמפורסמים

מודן הוצאת

מפתח: מבצע
״רצו״ של מפתחות אלף 40 מחלקים

 במסגרתו אשר תקדים חסר מבצע נערך הללו הימים בעצם
 של התנעה מפתחות אזרחים אלף מארבעים למעלה מחולקים

״.9 ״רנו
 מתבקשים ההזמנות ומקבלי הזמנה לכרטיס צמוד המפתח

 מתוך המבצע. מפתחות עם ״רנד של התצוגה אולמות אל לבוא
 המוצגות ״9 ״רנו ממכוניות 7ל־ מתאימים 50 המפתחות, כל

הארץ. ברחבי ״רנד מפיצי של התצוגה באולמות
 מפתחות אשר אנשים אותם אך צנוע, שי יקבל מוזמן כל

 ישתתפו המכוניות, של ההנעה למתגי יתאימו שבידיהם המבצע
 טי.סי־ 9 ״רנו מכונית כפרס יקבל בה שהזוכה מיוחדת בהגרלה

המיסים. כל כולל
 קרסו, משה בני לחברת 50ה־ יובל במסגרת מתקיים המבצע

״פלד־. הפרסום חברת מופקדת הפרסומי הצד על ״רנד. יבואני

י ה ה ח א ה מ ה ק ת
426011 טל. ת״א, 45 גורדון - פאנס״ ״הוואנה - מנורה עם דקורטיבי גם

למכירה
 רוטווילר, גורי

 נפוליטני מסטינו
תאבים.

775507 טל־

ביממה שעות 24 לשרותך
03־62282$ ,623311

אעוראיבלבד כרטיסי לבטל׳

ל ר י מ ד  
 גבס מחיצות

פרטיים לבתים מבצע
למ״ר בלבד $ 22

שעות) 24( 052-84218 טלפון:

ולשוויון לשלום הדמוקרטית החזית
החזית צעירי הנהלת

 ולומד עובד נוער סטודנטים, וצעירים, צעירות
מוזמנים הנכם

ש ג פ מ צי ל ר בי א ר ע די־ הו י
והבנה אחוה לידידות,
 באום־אל־פחם שיתקיים

קר 10.30 בשעה ,21.4.84 שבת,  בבו
הבחירות ומערבת הצעיר הדור הנושא:

כתשלום הסעות
בבוקר. 8ב־ האומה, בנייני מירושלים:

.8.30ב־ התרבות מהיכל ,8.30ב־ אלנבי, דואר מתל־אביב:
בבוקר. 9ב־ סולל־בונה, חורי, רחוב מחיפה:

2433 הזה העולם)6


