
 ביותר! הטוב את לעצמכם הרשו
 כלולותיכם לליל זוגי חדר היום כבר הזמינו

 סל הקרח, על שמפניה בקבוק לכם יצפה ובו
 במיטה. בוקר וארוחת לילה לארוחת פירות

 * ל״י 75.— של במחיר זאת כל
 מלון 445111 טל. ל״דורית״ צלצלו או כתבו

 חוזר. בדאר אשור ותקבלו תל־אביב שרתון
בוקר) ארוחת (כולל ל״י 65. — נוסף יום כל *
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וחדת הצעה מי
תנ״ך שוחרי * סטודנטים * מרצים * למורים

ביבתכם. בכתב תנ״ך למדו
ם ללא ו ל ש ת
מטעם, המאורגנים בקורסים
 ללימוד הישראלי בית־הספר

ירושלים בתכתובת, תנ״ר
 בעברית, אותו ללמוד וניתן בכתב שיעורים 40 מכיל קורם כל

צרפתית. או אנגלית
אליך ישלחו בתנ״ך והשיעורים ירושלים, ,10060 לת.ד. בכתב פנה

חינם

 מקיים )14—23.10( סוכות בחופש
 (בר־קמא) גת״ ״אולפן

ד- בוקר קורם

ת רנו צ י
אנגלית. ו/או עברית

 הרשמה: מובטחת. הצלחה
 .236209 טל.: ,5 גורדון :ת״א

ב גם ערב קורסי שוב סוכות: אחרי
 18 בצלאל ״הפקיד״, : ם—י

״במעלה״. בית־ספר :חיפה

 ולבטים בעיות
י ן בחי י המ

מאת
זידמן מרדכי הד״ר

 רשפים הוצאת
 בחנויות להשיג

הגדולות הספרים

ם ל ו ע ה ן הי, ז ד, ״ ו ע ו ב ת ש ו ש ד ח י ה ל א ר ש י  • ה
 ,260134 טלפון ,12 קרליבך רחוב תל־אביב, והמינהלה: המערכת
 שהם משה בית־דפוס • עולמפרס מברקי: מען • 136 תא־דואר

 י בע״מ כספי צינקוגרפיה גלופות: • 6 פין רח׳ תל־אביב, בעיט,
בע״ם. הזה העולם המוציא־לאור: • אבנרי אורי הראשי: העורך

מכתבים
 שגה 1;

מוכה
שלום. שנת הזה: העולם למערכת

גבולות קיבוץ מינסקי, חיים

 ושנון יתן מי
רא תהיה תשל״א

ה כתישת שית
ה להמשך אשליות

 לא של הנוכחי מצב
מלחמה. ולא שלום

ה גשם מטר סוף
 ראשון דור על זהב

 מתעשרי של ושני
המלחמה.

עלי וירד יתן מי
השלום. נו

כץ, שמחה ר מל
חיפו!

 הרבה והרבה שחיתות מעט עם שנה
שלום.

כרמיאל ומשפחתו, מלר יוסף

הפסקת־אש. של שנה
נהריה רוזנבלום, משה

 קיפוח ■
משווע ועוול

 בעל קרית־גת, תושב יעקב ועקנין אני
תומך הרה, ואשד, נפשות 5 בת משפחה

 שכמה לי נתברר האמורה התקופה בתוך
 נפשות 4 בנות משפחות מקרית־גת, מקרים

 קיבלו מטר 48 בנות בדירות שהתגוררו
 פי על אף יותר ומרווחות חדשות דירות

שלי. אישורי לאחר ניתן לכך שהאישור
 שיכון בעיית את לפתור לי עזרו אנא

משפחתי.
קרית־גת ועקנין, יעקב

עזיה ■
!■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ן•

נסיעות במס
המ מאמרו עבור אבנרי לאורי חן חן
 אודות )1724 הזה (העולם החדש עמד

נסיעות. במם החדשות ההעלאות
יש דרכון של מחירו שגם להוסיף יש
ל ראלי פ כ ו  50מ־ חודשים כמה לפני ה
 10 פי עולה הוא עתה ל״י. 100ל־ ל״י

 שנים 10 גם שתוקפו למשל, בריטי מדרכון
 דרכון כמו בלבד, שנים 5 ולא שנים

ישראלי.
 נסיעה מס של קיומו שעצם לציין עלי
ו ג ו בהחלט בלתי־דמוקרטית תופעה מהווה

י רם ר ק י , ע ה ד י ר י  לישראלים גם ל
 בפעם המגלה ישראלי חדשים. לעולים וגם

 שהוא לאחר הרחב העולם את הראשונה
 כדי פרוטותיו כל את שנים במשך חסך

 לשוב ימהר לא זרה, אדמה על לדרוך
 מחווייה להנות שוב יוכל מתי יודע מי כי

זו?
 ב־ תגובה שום היתד, שלא מענין אגב,
שה־ ד,יתכן זו. להעלאה היומית עתונות

 חינו ואבי מאחר נפשות, 12 בת במשפחה
 מתגורר לעבוד, מסוגל שאינו חולני ארם

 חדרים, משני המורכבת מטר, 48 בת בדירה
ונוחיות. מטבח,

 את מלספק צרר, זו שדירה לציין מיותר
 הסטנדרטים על״פי אפילו ,המשפחה צורכי

 ואכן ומשרד־ד,שיכון. עמידר, חברת של
 מנציגי המורכבת מקומית איכלום ועדת
 משרד־הקליטה, משרד־השיכון, עמידר, חברת

 לי אישרה קרית־גת, המקומית והמועצה
 מרווחת דירה ,28.10.68 מתאריך בישיבתה

 החדשה לדירה הצפוי המעבר אולם יותר,
 ודחיות עיכובים בשל עתה ער התבצע לא
ושוב״. ״לך של

 עתונאים של הרבות הנסיעות הם סיבר,
עתונם? חשבון על

קפריסין יולדת,

 גזיון על ■
ראש־השגה

 איש על השער כתבת את בעניין קראתי
השנה. אנשי ועל דיין. אטי השנה

 והסכמתי שקראתי וככל וקראתי קראתי
 שקבוצת לפתע לי התברר לכתוב, יותר

ש זכתה לא אלמונית, לאוו־דווקא אנשים,
ב ייסקרו החולפת בשנה ומעשיה פעולותיה

קבוצה עיתונכם; של השנה סיכום כתבת

ה 0*8הוו שד הבא הגליון הי

★
 של הבא הגליון של הופעתו תוקדם הסוכות, חג לרגל

.13.10.70 שליש* ביום יופיע והוא הזה״ ״העולם

 .12.10.70 ב׳ ביום הגליון את להשיג יהיה ניתן בתל־אביב
הערב. בשעות

■


