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 קר א רנט
רכב השכרת

 פולקס- של ההשכרה תחנות רשת
 מקרית• משתרעת קר א רנט רוגן

 25מ־ אחת בכל :אילת ועד שמונה
 לרשותן עומדות ההשכרה תחנות

מסח פרטיות, פולקסווגן מכוניות •
 סוכנות אל פנה ואוטומטיות. ריות

סן או הקרו פולקסווגן מוטמן מו
אלין. בים

קר. א רנט פולקסווגן נהרה רעיון

חוה 0511ר.ושל המנויים תעריפוו
17.12.69

 שנח ?חצי
בלירות

לשנת
בלירות

30 51 בארץ המנוי דמי •
35 66 רגיל בדאר תבל, ארצות לכל •

אויר בדאר חוץ לארצות המנוי דמי
44 86 ואיראן אירופה ארצות לכל •

82 160 וברזיל ארגנטינה ונצואלה, ליפאן, •

90 176 וניו-זילנד לאוסטרליה •

77 150 פנמה למקסיקו, •

57 110 ולקגדח לארצות-הברית •

62
ציילון, קניה,

120
 ניגריה, גאנה, אתיופיה, טנזניה, לאוגנדה,

תאילנד השנהב, חוף
•

72 140 גואטמלה רודזיה, זמביה, לדרומ-אפריקה, •

 עור במוצרי ניכרות הנחות
ב״איוניר״ העונה סוף במכירות

 השנה עומדים ״איוניר׳׳, בתי־האופנה ברשת העונה סוף מכירות במרכז
ולגברים. לנשים וזמש מעור הלבשה מוצרי

 שהן בהנחות מיוחדות, הצעות ל״איוניר׳׳ השנה יש והזמש העור בענף
המפע סובי של מתוצרתם הם העור דברי .20ס/ס של המקובלת מההנחה גדולות

הנוכחית. העונה של מהיצור אופנתיים כולם והדגמים בישראל לים
העור: מוצרי של החדשים מהמחירים כמה להלן

ל״י 150.— — לנשים עור ז׳קט —
ל״י 150.— — לגברים עור ז׳קט —
ל״י 195.— — לנשים עור חליפת —
ל״י 245.— — לנשים עור מעיל —

 כאן וההנחות הבד ושמלות הג׳רסי במחלקת מיוחדות הצעות גם ל״איוניר״
 אופנתית בגזרה מקורדרוי מכנסיים — ההצעות בין ומעלה. 50/״ס עד אף מגיעות
ל׳׳י. 25.— במחיר לנשים

ש אופנתיות אפודות וכן ומכנסיים חליפות של מגוון מבחר מוצע לגברים
ל״י. 25.—מ־ החל מחירן

המוק בשעות בחנויות לבקר ״איוניר* הנהלת ממליצה הלקוחות לנוחיות
 הצהןיים. ואחר הבוקר של דמות
הצהריים. ואחר הבוקר של דמות

מכתבים
)4 מעמוד (המשך

 עם אחת בשורה עצמו את שימצא סופו אדם,
ההיסטוריה. של המנוולים גדולי
 אלא התעודות את לנו להחזיר לכם אין

 ולאום דת במדורים הרשום את מחקתם אם
מילה. במקום קו שם ומתחתם

 ותיקווה עמוקים רחמים רגשי מתוך
הזה, בזמן מעשיכם לתיקון

 ישעיהו איזיק, כלה
יצחק אלוני שי״ק,

דברי ■
חיים אלוהים

 חיברו שסו ימח אבנרי, אורי אל
קדוש! בזכרון מלהזכיר שמו ונמח

להכ בא אתה שכמותך: מצורע כלב
 הוא ומי כיהודים להתנהג איך לנו תיב

 זכות אין לך שגם בזמן בו יהודי,
היהודי. העם על להמנות
 העז כהן שלום המצורע הכלב חברך

 שכתוב בגלל הזהות תעודת את לקרוע
 לחזור צריך אתה יהודי. לאום: בה

 הסיעה כל כי למצרים, והוא לגרמניה
אנטי נאצים אלא יהודים, אינם שלך

שמיים.
 בזה צודק שפירא שמשון יעקב השר

 כמו במדינה, הפאשיזם את מנהיג שהוא
 העולם של השער בדף כותב שאתה

 על לשמור צריכים אנחנו ).1692( הזה
 שיהודי דהיינו היהודי, העם של הטוהר

 יהודיה לאם שנולד זה רק להיות יכול
 בחורים ולא החוק, לפי שהתגייר או

 בית־ לגדר מחוץ שנקבר בשוניק כמו
יהודי. לא והוא היות ובצדק: הקברות,

 — האפשר ככל מוקדם זאת לעשות יש
מדי. מאוחר שיהיה לפני

תל-אביב גולדון, אריה

 מעשה
!שרירותי

היחי האופוזיציה כי ויותר יותר מסתבר
— הזה העולם היא בכנסת הלוחמת דה

 כהן שלום ולחברך מצורע, כלב לן, גם
 יהודי, בבית־קברות להיקבר זכות אין

 בית״ את ללכלך יכולים רק ואתם היות
שלכם. המובסים בפגרים הקברות
 הוצאת אין שמענו שימחה ברגשי
 זכות אין לך ובחרפה. בבוז מהכנסת

 שטריי־ יוליוס הוא אתה בכנסת. לשבת
 כסופו: יהיה וסופך השטירמר עורן כר
כמו התליה עמוד על תתנדנד אתה גם
 תתפוררנה הארורות שעצמותין עד הו,

לאפר.
 על השומרת הדתית הכפייה תחי
 ",ובחור ישיבות ירבו כן עמנו. טוהר

בישראלו ישיבות
 את לדת, כתחליף מציע אתה מה
העירומות? והנשים הזה מהעולם הזנות
 מקלקל רק אתה שכמוך! זונה בן

 ובגלל הזה, העולם בשבועון הנוער את
ושוד־בנקים. מעשי־אונס קורים זה

יש הוא בגין מנחם הדגול מנהיגנו
 עם יחד ישראל, עם טוהר על מור

 במדינת־ לראות תזכה ולא הדתיים,
לראות. רוצה שאתה מה זה את ישראל

 הלאומיות להגנת הוועדה
כישראל והדת

 ב״הילטון״ הפועלות נציגות ן₪
 הרעבים זהילדים

בכית־שאן
 השמנות הפועלות נציגות וחרפה. בושה
 המפואר בהילטון סוסות כמו זוללות
)•1690 הזה (העולם

אפ בישראל גס המאמר גיליון: ובאותו
 להעיר, רוצה אני עליו ברעב, למות שר

 עוני אבל בעולם, ארצות בהרבה שהייתי
מקום. באף ראיתי לא בארץ כמו

 רעבים ילדים אוכלים הפיתוח בעיירות
 בגשם, יחפים והולכים הזבל מפחי ממש

בארץ. מאוד יקרות הנעליים כי
תל-אביב מורא.

 הבתים הריסת
1שע8 - באכזיב

 יש אכזיב, כפר הריסת של הפשע נגד
 בבית־המשפט לבג״ץ לפנות אחת: דרו רק

העליון.

 הכנסת חברי עומדים שבראשה חדש, כוח
אבנרי. ואורי כהן שלום

 ישיבות מחמש כהן שלום של הרחקתו
 אבנרי אורי של בכוח והוצאתו בכנסת
 החוקית מחאתם בגלל הדיונים מאולם

 שמקורם דתיים חוקי־כפייה נגד והלגיטימית
שנים, אלפי מלפני

שרירו מעשה הוא
ובלתי־דמוקרטי. תי
ב־ רק נוהגים כך

ל־ ידועים מישטרים
שימצה•

 לכשרותם ובקשר
 למדינה ונאמנותם

ו כהן שלום של
 נדמה אבנרי, אורי

במ אזרח שאין לי
בכך. המפקפק דינה

 זאת את הוכיחו הם
 בתור הקרב בשדה

 ולא קרביים חיילים
 ו־ אחרים רבים מפלגתיים עסקנים כמו

נאמנותם כל אשר למיניהם, אופורטוניסטים

ריגר

השלו□ מחנה ברכת
 מחנה על נמנה ואני והיות השלום מחנה של איגרת-ברכה לידי התגלגלה

 אזרחי בקרג זו איגרת שהפצת הרעיון בליבי עלה והשקפותי, בדיעותי זה
 שלום להשכנת במלחמתנו חלקה את לתרום ויכולה חשובה היא ישראל
 מחנה ומנהיגי כדוברי אליכם, פונה שאנוכי הדבר טיבעי ובריא. אמיתי

 בישראל ובית בית לכל זה רעיון החדרת להמשך הכל שתעשו בכדי השלום,
ובארצות־ערב.

ארצות־הברית ניו־יורק, ?רמזיו, ב.

ז£
* י © * _

! מ
£ 3_____
וערבית אנגלית בעברית, הברכה

1694 הזח העולם


