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 □ללח: רים1הסי תכנית
בפרס יום

 בפיליפינים ימים 3

ביפן ימים 10
בטיאיזון ימים 2
 בהונגקזנג ימים 4

בתאילנד ימים 4
בסינגפור ימים 3
בנפאל ימים 2
בהודו ימים 3

היציאה תאריכי
 1971 לאפריל 18
 1971 ליולי 18
 1971 לאוגוסט 1
1971 בר1קט1לא 3
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 ומעלה נוסעים ו2 של לקבוצות •
בלבד מיוחדת הקצבה לבעלי •־

 סוכן אל פנה נוספים פרטיס בדבר
 .א.ס0 או שלך הנסיעות

 , ת״א ,52233 טל. ,32 בן־יהודה רח׳
ירושלים ,23341 טל. ,25 יפו רח׳

 רא במדים
 מוכרים

 בגדים סתם
 במדים

 טיב תמצאו
 ואמנה

 מקוריים
 המקדימים

 כל את
האחרים!
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מ₪ן2״ 0517
במגפיים כלות
ב אשר פיגמי הגמדים בשבט
 מגפיים מה משום נחשבים אמריקה
 היאה לתלבושת ומכופתרים גבוהים

כא מגפיים אולם בחופתה. לכלה
 לכן כלל, שם מצויים אינם לה

 המגפיים את לצייר הכלות נוהגות
האמי למגפיים כתחליף הרגליים על

 . תח־ בשום תסתפקי אל את תיים.
 מקוריים גרבונים לרשותך כי ליף,
רסי״ של מ  הגרבונים אותם — ״

 ובארצות־הב־ באירופה המבוקשים
 הם ״מרסי׳׳ של הגרבונים רית.

 מחיר גבוהה, איכות של צירוף
ואריכות־ימים. סביר
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^ מ. 1£א
ס 80001)35 1301נ10ו47 ס

80001135 0:1 £11911511
35(80001 0 0 1011011?

ס 80001)35  0010180 ס

ס 80001015  1101180 ס

ס 80001)35  5נן8ח158 ס
ס 80001)35  010610 ס

ס 80001015  נ8ק0ס650 ס
ס 80001)35  81155100 ס

ס 80001135 7118610 ס
.78 7•^ £851051 1110 130010 1^ . 
?11005 11001 11.97.50 ק6ז 501.

ס .,1 0ס8 7 ם0 ^  א

.17111^761 .,3(8 8̂71101 0188? 44 
.36247 8000?

)7 מעמוד (המשך
 בחתימת אמיתי, נפש חשבון בשם דתיים)
אבידור. שמואל הרב הראשי העורך
 מאמר. באותו קראתי מה להאמין קשה
 זאת בכל (אבל רבות שנים של באיחור

 לעכל הדתיים מתחילים מאוחר) לגמרי לא
 אבנרי שאורי לרעיונות ולהטיף ולהאמין

 מול רבות, שנים במשך יחידי אותם הטיף
בארץ. המפלגות כל של ונידוי כעם
.!׳סייו״'״ :.״•* • ■ .־■,1\.נ\111"רזיויי.".'\ו.'.י\\\,■

 לקוראיו מגלה אינו אמנם אבידור הרב
ה את שאב מהם האמיתיים המקורות את

 את מוקיע הוא אך מאמר, באותו רעיונות
 עזה, בחברון, הרוצים המפד״ל של הצעירים

 שיחות לניהול וקורא וכו׳, הגולן סיני,
 שלום, תמורת מהשטחים ונסיגה יארינג

רעיו את במילה מילה העתיק כאילו ממש
הזה. העולם נות

 סוף־ מתחילים האדוקים גם הנה ובכן,
 ש־ רק וחבל עימנו שהצדק להבין סוף

רב. בה באיחור באה ״תשובתם״
ציילון קולומבז, אביכי, .3

א77 ■
מין 7הבד

זוהר דנה של לכתבתה הערה לי יש
):1745 הזה (העולם
 עשית דנה, אכן,
ב־ רעד, לא מלאכה

ל המאבק מיסגרת
ה שיחדור מען

גבר הצגת אשד,.
 את כמסומטם; אחד

לך שהציע הגבר
על נאום לשאת
פל—ישראל ענייני
 חברות בפני סטין

 לשיחרור האירגון
אשת.

 זה כל באם ברם,
 להערה: מקום יש הרי בדיחה, ולא אמת

 אי־ של במוחה רק ללבלב יכול כזה רעיון
 מין של הבדל אין ואצלם רשמית, שיות

הסף. על כולם —
ראשון־לציון כרמי, פ. מ.

כרמי

 החשיש 1■
והאלימות

 ההז (העולם קראום שמואל על הכתבה
סוציו שטוענים מה את מוכיחה רק )1745
 אצל האלימות את מפתח הסם רבים: לוגים

 העניין הופך שאצלם כאלה ויש אדם כל
לשמד״ לאלימות

 תוצאה כן גם היא הנפשית ההידרדרות
 ל- יכול קראוס ושמואל סמים לקיחת של

 בסם הרואים אלה לכל טובה דוגמא שמש
 יציאה כסופו. יהיה סופם רגעי. תענוג רק

 החזיון הטימטום, אל הנורמליות ממעגל
והאלימות.

תלאביב ציטרין, כני

התרוממות ■
רוח

 רבה ובאופטימות בהתרוממות־רוח קראתי
 ״הר־ 'כתבתכם את

 אנסתי״ וגם צחת
 )1746 הזה (העולם

 ז׳א- רצח משפט על
באילת. ורדון נץ

 שסיפור סבור אני
ל עשוי זד, מעין
 רבים. אנשים עודד
 גם כי מוכיח הוא

נג לא המתת אחרי
הטו החיים מרים
סי יש ותמיד בים,
 נקרו־ שיימצאו כוי

 ■אנשים או פילים
 דומות, נטיות בעלי

בחברתך. ולהשתעשע אותך לבקר שיבואו
רחובות (ורסלבסקי), ורד אריה

 לאמתחשבים ■
כציבור

 שברחוב לדואר ניגש אני בוקר מדי
נתקל אני לכן בתל־אביב. מיקתה־ישראל

1747 הזה העולם8


