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 העולמית לתיירות המפגש מקום — יוון
 ולהנות. לבלות לבוא, אותך מזמינה

 $> 250( הקצבתך לך תספיק — ביוון
לקניות. לך... ישאר ועוד לבלות לנפוש,

נתזפיס 15 נזינינזוס •
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)6 מעמוד (המשך

 הגיעה היא מספרד. הגיעה שלשם מאלג׳יר
 היו ובארץ מוספרו לא עוד העליות כאשר

בלבד. יהודים אלפי כמה
 המשפחות מעשרות אחת היתה זו משפחה

צא ועל ביפו, היהודי הישוב את שחידשו
 מהנדסים, עורכי־דין, רופאים, נמנים צאיה
ועוד. ציבור עסקני צבא, קציני

תל־אביב אכוטכוד, שלמה

 אגרוף ₪
מורם

 הוא ומעוניינים רוצים שהפנתריס מה כל
 פייגין. להיות האפשרות תהיה שלאבוטבול

 עליהן שדובר העבודה הצעות דחיית עצם
 הזה (העולם טימברג יעקב של במכתבו

 ומבאן למאבקם חיובי גוון מוסיפה )1760
ומש משפחותיהם טובת את רוצים שהם
אג מהווים הפנתרים, שהם, ידידיהם פחות

גוף. לאותו מורם רוף
חדרה ״פנתרוכיץ״

 ר ק סח 3
? מדעי

 מוכיח״, מדעי ״מחקר ,1760 הזה בהעולם
מ קוראים זה לשבועון ״אין מסקנה: ישנה

.״55 לגיל על
55 שבמספר או — נתוני לפי כן, אם

זרחץ

 שלי הלידה שבתעודת או דפום, טעות יש
 שלי, הלידה לתעודת אבל דפוס. טעות יש

יותר. מאמין אני ברוסית, מטריקה
תל-אביב זרחץ, אלכסנדר

 הלידה בתעודת הרשומה הלידה שנת •
.1897 זרחין: אלכסנדר הקורא של

 דן ■
או ו י ג

 בן־אמוץ דן של דיווחו למקרא נהניתי
 ),1760 הזה (העולם בקאן הסרטים מפסטיבל

 מרבית על לומר יכול איני שלצערי, דבר,
הקודמים. מדוריו

 שוב זמן הרבה אחרי הראשונה בפעם
 מ־ דן כולנו, שהכרנו בן־אמוץ דן זה היה

מ נשמע?״ מ״מה אחת״. בסירה ״שלושה
 שהפכו מופעיו ומשאר שלו הראיונות ערבי
בארץ. הטובים ההומוריסטים לאחד אותו

תל-אביג בושינסקי, יגאל

 פעם כל אותו שמכריחים דן על ליבי ליבי
לחוץ־לארץ. לנסוע

או היה מוטב אבל
 העולם שמערכת לי

שהו את תממן הזה
 מחוץ הקבועה תו

ב הארץ. לגבולות
 שייהנה שמי טוחני
הקוראים. יהיו מכך

שליו, ציפי
ת, ירושלים סטודנטי

 לקרוא הופתעתי
בן־ דן של במדורו

כי הידיעה את אמוץ שליי
בינ קולנוע מפיקי

 הספר לפי סרט להפיק מתכוונים לאומיים
 הראל. איסר על בר־זוהר מיכאל של הממונה

 דיווח לא בישראל אחר עיתון אף כי מוזר
מיסודה, מופרכת לי נראית והידיעה על־כך,

ה העולם8 1762 הז


