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 כוללת: הסיורים תכנית

בפרס יזם
בפיליפינים ימים 3

:המחירים יביפן ימים 10
* )$230.00 ל״י(כולל 4,500—מ החל .1 בטיאיוזן ימים 2
*. $) 560.00 ל״י(כולל 5,840מ- החל 2 בהונגקונג ימים 4

 היציאה תאריכי
ט 29 ס אוגו  1971 ל

בר 3 טו ק או | 1971 ל

 בתאילנד ימים 4
בסינגפור ימים 3
בנפאל ימים 2
• 1ד1בה ימים 3

 ומעלה נוסעים 12 של לקבוצות *
בלבד מיוהדת הקצבה לבעלי •*

 סוכן אל פנת נוספים פרטים בדבר
 ם.א.ס או שלך הנסיעות

 ת״א ,52233 טל. ,32 בךיהודה רח׳
£ירושלים ,23341 טל. ,25 יפו דח׳ 4 £

מכתבים
יחי ■

האמת
 תירא אל ואמץ! חזק אבנרי, אורי

תיזזת! ואל
 התנועה את ותושיע זה בכוחך לך
נולה.

 הצדק את בגאון לייצג להבא גם תזכה
 וברצון עינך ראות לשי בו שבחרת
המורחב. הציבור

שבוג וכד׳ פלנתריזם מיני לכל בוז
ובשליחותם. ביעורם דים

 העולם יחי והיושר! הצדק האמת, יחי
 החזון הדרור, יחי חדש! כוח בתור הזה

!וההגשמה
פתח־תקווה לרד, ארנון

 מענה ■

לאכנרי
 עול של במישטר נתונים אנו בעוד

 מחפש שמשרד־האוצר ובזמן כבד מיסיס
אבנרי בא סיסים, עבור חדשים שמות

טימכרג

 ״מסהדא״ הכותרת תחת מאמר ומפרסם
).1763 הזה (העולם
 זה שברגע חושב אינו אמרי האם

 למס: חדש שם למשדד־האוצר סיפק הוא
1 ,מם־חרא״

 כי זה, שם יקבל שספיר משומע ואני
 סז?, על מס יש הגיוני. בעצם הרי הוא

ה על מס גם יהיה אז
תל־אביב טימברג, יער,כ

 השלום למען 8

שאת! ייתר5
ואנ חיילים מניע מה הבנתי לא מעולם

 הערבים, אכזריות את שראו מילואים, שי
 לתמוך ו/או השלום כוחות בראש לעמוד

בהם.
הקט הקרב בשדה לא להבינם, זכיתי אך
 בו בדרום חיל־האוויר בבסיס אם כי לני,

חיל-האוויר. מיפגן נערך
 את קורע הפנטום את ושמעתי כשראיתי

 האש את הנפל״ם, שגרם החום את האוויר,
 כוחם את ההפצצה, לאחר במישטח שאחזה

יכול — הללו האוויריות ההרג מכונות של
בעמ חייל הרגשת מהי נקלה על לשער תי
 ובל בהפצצה החש מצרי נער מופצצת, דה

 המטוס של כוחו את בשרו על שחש אדם
הצבאי.

נו ראייה לי הוסיף חיל-האוויר מיפנן
שאת! ובייתר השלום למען ללחום ספת

תל־אביב ציטרץ, כני

רואוייכ 8

האמיתי
 שהאוייב בדיעה המקורית הדתית היהדות

 ולא מפ״ם לא הוא היהדות של האמיתי
לח שמקובל כפי חדש כוח — הזה העולם

 האמת לה. ומחוצה הכנסת במסדרונות שוב
 דד היא הדת של האמיתי שהאוייב היא

ני יש לה אשר מפלגה רק שהרי מפד״ל,
 להזיק ומסוגלת יכולה יהדות, לענייני שה

להם.
 של בדרכו הולכת המקורית היהדות אץ

 הלל, בית של בדרכו והמפד״ל שמאי בית
 ה- הלל. לפי נקבעה כבר ההלכה שהרי

 של ובמסווה ריפורמה בדרך הולכת מפד״ל
האמיתית. ביהדות לוחמת היא דת

)8 בעמוד (המשך

1770 הזה העולם6


