
©
ר ,״דך ״אגד״ תיו

 עממיים טיולים
השבועות בחג

ם מי 30.5.71,29.5.71 בי

מתל־אביב
ה ^ ד צ מ ל

 ביקור כולל גדי, עין פשחה, עין החדש, הכביש ירושלים, דרך —
.07.30 בשעה היציאה במצדה.

ת * חזויו א ה הירדן בקעת נחייל ל
.07.30 בשעה היציאה בבקעה. החדש הכביש לאורך נסיעה —

י * נ י ם 3 ס י מ 28.5.71 בתאריך — י
 א-שייח. שרם א-טור, אבו־רודס, באר-שבע, — במסלול
.06.30 בשעה היציאה

ומנתניה מחיפה עממיים סיורים
30.5.71 ב־ אחד יום — ירושלים *

ועוד. הצופים הר רחל, קבר העתיקה, בעיר ביקור כולל
.4 נורדוי רחוב ,07.00 בשעה מחיפה יציאה
״אגד״. החלוצים רחוב ס,8.00 בשעה מנתניה יציאה

* ה ד צ מ *
 (ירושלים). גדי עין פשחה, עין כביש דרך אחד יום

 .4 נורדוי רחוב ,06.30 בשעה מחיפה היציאה
 ״אגד״. החלוצים רחוב ,07.30 בשעה מנתניה היציאה

וכובעים. שתיה, במזון, להצטייד מתבקשים המטיילים

 סוכני ואצל תיור ״דן״ ״אגד״ תיור, ״אגד״ במשרדי והרשמה פרטים
הנסיעות.

סקוטי ויסקי
 טוב, תמיד
מעולה תמיד

 בע׳נז ושיחק וא1ש'/י1״י
ף רח׳  ת׳א 269 דיזנגו

. : ן פו ל 446611 ט

ת # מוצקין בקריי
 ,20.30 בשעה ,9.6.71,־ד ף, ביום
 ,21 אילת רחוב אלינג, א. אצל

תתקיים קריית־מוצקין,

ואוהדים הכרים אסיפת
בהשתתפות

רז, נ.
 המדינית ההנהלה הבר

היום: סדר על
המרכז. מישיבות דו״חות מסירת א.
 או מציאות — גולדה מול ו־בין ב.

אשליות.
בקריות. הפעילות ג.

מכתבים
)6 מעמוד (המשן

 (שימו בפיאודלים העבדים של המלחמות על
בדי שהוסיף תוך להיסטוריה!) מורה לב:
הע לתלמיד, הדוקטור קרא תפלות, חות
 את בחגיגיות לקפל עליו הטיל בדום, מידו

 על המורד, חזר שלו בגפרוריו ואז הכרוז,
 אינקוזיזיטורי־פאשיסטי גזזן בעלי טקסים

 את מנער שהוא עם הכרוז, את ושרף ישן
הקתדראלי. משולחנו לפח האפר

ה המורה חוזר פעם שמדי לציין ראוי
 להיסטוריה, מורה היותו בתוקף מופקד,

 על (לפחות) הדמוקרטיה ערכי הקניית על
 אנשי (את אותם״ להרוג ,צריך המשפט:

שי׳׳ח).
 ״הפטריוטיזם ג׳והנסון: סמואל אמר איך

הנבל.״ של האחרון מיפלטו הוא
תל-אביב פתר, סיני

המזכה 1
הדונמגית

 שלכם האחרון בגיליון איפה לי, תגידו
העיתון? מתחיל ואיפה יקר הקורא נגמר

 מלכת של בתמונותיו־, אמורים? דברים במר,
 גמרתי לא כמובן. פרי, חני 1970 המים

את עיני צדד, וכבר יקר, הקורא את לקרוא

ביוד
 פירסומת תמונת פיארה אותו הבא, העמוד

חני. של
פעמיים. עוד כנ״ל הגליון? והמשך

 של מצלחתה על כותבים אתם אם אז
להפ היה כדאי מלכת־המים־שהפכה״דוגמנית,

המופי למודעות הקורא תשומת־לב את נות
בעיתונכם. עות

רעננה כרוך, משה
 המזכירה 8

המזקירה
 יש המזכירות: על שלכם לסידרה בקשר

 של המקצוע במשמעות כתיב טעות לכם
המזכירה.
. להיות: חייב האיות ה ר י ק ז מ

, י. תל־אביב א.

 כ1ט כוקר ■
אירופה

 עיניים אפור/ חלום באדום/של לילה
 שכבר באחיו רעב/מקנא ילד של בוהות/

מת.
שרו שדות תנין/ בדמעות בוכים/ שמים

 חיים שעוד אלה על צוחקים/ גופות פים/
חיים? זה —

 — / מתמתחת אירופה / גועל של קיא
והחד — היום/ יפה י,־ם — טוב/ בוקר
משעממות. כרגיל שות/

 ספרדים ₪
ואשכנזים

 הררי אשר של מכתבו על להגיב ברצוני
 הכביש מלכת לסרט בקשר מקריית־ביאליק

).1756 הזה (העולם
דברים: בשני סעד, הררי מר
ב שינוי לשום גרם לא הנ״ל הסרט א)
לאשכנזים. ספרדים בין היחסים מצב
 אלא ספרדים, שונא לא הוא אנטישמי ב)
אנ כל ולא עקרוני, באופן יהודים שונא

ספרדים. שונא טישמי
ירושלים זוסמן, אמנון

 כרורנז ■
בטלוויזיה

 הלב תשומת את שתפנו מכם מבקש אני
 לכל ואכזבה סבל שגורמת כאובה לבעייה
 הוא הדעות שלכל הישראלי, הכדורגל חובבי

ביותר. הפופולרי הספורט ענף
)10 בעמוד (המשך

יי
1

1760 הזה העולם8


