
 של והשמצות בדיבורים מתבטאת למדינה
 לא מעולם ואשר אופוזיציוניים, יריבים
צז־י״ל. מדי את לבשו

ב׳ קרית־ים רינר, מקם

מיהו
7 יהודי

 מכונית עוד / בביקעה. נפצע צה״ל חייל
 לעבר נזרק רימון־יד / נפגעה. צבאית
מנינרת. קילומטר חמישה / סיירת,

 מכונית שוב / מיתקפה. ערכו חיל־קומנדו
 נהרגו מחבלים ארבעה / הותקפה. צבאית

מח־ / הקרב. תוך
נח בסואץ נה־צבאי

רב.
 וחייל אזרח עוד
רי־ מספר / נהרגו.
/ נזרקו. מוני־יד

 הבוקר שעות מאז
חיל־האוויר,/ תוקף

צפו צבאיות מטרות
לקהיר. נית

 באזוקה פצצת
 נורתה / מאולטרת,

 לא / הכינרת. לעבר
 בקרב נפגעים היו

הודעת / כוחותינו.
 מתינו.״ ,קברנו דמשק:

 מימי גלי מעל / הרוחות סוערות בכנסת
 על / ידידותי ויכוח שם נערך / מנוחות.

יהודי? בכלל פה מי הפרק:
תל־אביב אילון, שמואל

 אירע המיקרה !₪
שגה הצי לפגי
 בדבר ידיעה פורסמה )1690( חזה בהעולם

 מזל האניה של רב־החובל של השעיתו
הצוות. התנהגות לגבי שנעשו וחקירות

 כאילו רושם יצר עתה, הידיעה פירסום
 בעוד האניה של הנוכחי בצוות מדובר

 לפני שאירע למיקרה מתייחסת שהידיעה
שנה. כחצי

 למנוע כדי זה מכתבנו לפרסם נבקשכם
האניה של הנוכחי לצוות הנגרמת אי־נעימות

מזל.
 עתונות מנהל שרגאי א.

חיפה ציבור, ויחסי

 של רעתו י■
הצעיר הרור

 פוטו של בחלון־ראווה לראות לי הזדמן
 בלתי־ צילום בתל־אביב, בן־יהודה ברחוב

בהבעה פניו את המעווה ילד של רגיל

 השאלה: על כאילו והעונה רבת־משמעות
 ובעולם?״ בישראל המצב על דעתו מה״

 בארץ הזה העולם קוראי שכל בטוחני
 יודפס אם זה, מצילום־פצצה יהנו ובעולם

בשבועון.
רמת-גן פרידמן, קרולין

 מצורפת — פרידמן הקוראה לבקשת #
התמונה.

 מכתמים השולחים קוראים
כק אותם לנסח מתכקשים

 למצר־ תינתן עדיפות צרה.
למכתכיהם. תמונות פיס

גגלזלז

^1^ /1
טווס; איחסה

ע)80ז#ק0נו#5

מגישה

 מ. א. של הבכורה בהפלגת
-  ו970 לאפריל 29 עד 17 מ

ר - המחי ל־י 1215 מ

ם טי ר ה פ מ ש הר ל ו נ י ב ד ר ש ! מ ת ו ע י ס נ ה

 השרות
של המהיר

גרונדיג
 לרשותכם

שבח אל ש ת חד  ל
ת ח א טו שגתי הבי  ה

בזמן
1*3*

 גרונדיג שרות
ת ריח א ת ל ח מין נ  81 בני

6150(9 612282 טל

 הנסיעות, עונת ופתיחת הנוסעים בצי לשירות ״נילי״ האניה החזרת עם
פסח. לשייט האניה את טורס״ ״אירופה חברת חכרה

מיצ : באניה הישראלי. הנוסעים בצי ביותר החדישה ״נילי״ האניה
 קולנע, אולם צמודים, שרותים עם זוגיים תאים מלא, אויר מיזוג בים,

 בארים, לילה, מועדון ומרגוע, משחקים אולמות ריקודים, אולמות 2
 ממס, פטורה חנות כנסת, בית ענק, סיפון־שמש חיצונית, שחיה בריכת

ומעלית. סגור במעגל טלביזיה מערכת

 לחו״ל טיולים בארגון הרב והנסיון הידע בעלת טורט״ ״אירופה חברת
ם ביקורים זה בשייט ארגנה  מיורקה דה פלמה (סיציליה), פלרמו :ממלי

(איטליה). ליבורנו (צרפת), ניצה (ספרד),

 מיורקה, דה פלמה בפלרמו, מודרכים סיורים לנוסעים יאורגנו בנוסף
פיזה.—פלורנס—ליבורנו מונטה־קרלו,—ניצה

 לריקודים, תזמורת מיוחדת, בידור מלהקת הנוסעים יהנו האניה על
האניה. מלכת תבחר בו מפואר גאלה ונשף קולנע

מסורתי. פסח סדר האניה על יערך החג בליל

״ ת נ פ ו א ל א ו ג ה ! ״ ק י ט ו ב
|ן ולאשה לנוער לגבר, חולצות ! קובר׳ את ״קוקי
פי גם - וטטרון 9 !; ! פרלון דיאולן, דקרון, אקרילן, ^ |ן ה ל נ מ ז ן| ה בי לגבר סי קלו ס ק א ה

|י 235763 המען: טלפון <| י| אלנבי קולנוע מאחורי ,9 נגארה ישראל רחוב תל־אביב, |!

 30 גבירול אבן רח׳
(בפסג׳)

עינבר) לדיסקוטק הכניסה (מול

7 1694 הזה הטוולם


