
הצעירים
ראירופה

 מגוונים טיולים 27 ובה מפורטת חוברת
ם לחלוקה ונמצאת הופיעה  משרדי בבל חינ

עות בארק. הנסי
 את השנה לכם מגיש ״בוא-ניסע״ חג׳ של התכנון צוות ^

 וזאת ביותר. הנוחים במחירים ביותר חטובים הטיולים
 כדי תוך לצעירים המיוחדים המחירים על בהתבסס

״בוא-ניסע״. של והשם הרמה שמירת
 במטבע הרשמית ההקצבה במסגרת הצעירים טיולי כל +

חוץ.
 המטיילים את ילווה והאחראי המיוחד המדריכים צוות

 הטיול. כל לאורן היממה, שעות כל במשך להם וידאג
 חשוב!). זה כמה יודע כמונו (...ומי
שונים. גילים להרכבי מיוחדות, טיולים סדרות

ה ע צ ת! ה ד ח מיו
הטיול ממחיר ל״י 300 חסוך

 להגיע ההרשמה טופס על .15.5.75 תאריך עד הרשם
הנ״ל. התאריך עד למשרדנו

 של הצעירים טיולי על ושאל הנסיעות סוכן לידידך פנה
 ! ימליץ בוודאי הוא ״בוא-ניסע״
 צעירים. לטיולי 1 מס׳ המומחים ״בוא״ניסע״

א־ניסע׳י  ותיירות טיולים מארגני בוו״מ ״בו
 247255 טל. ,117 בן־יהודה רח׳ תל-אביב,

בלבד הנסיעות במשרדי ההרשמה

ן מ ז ה ה ל ו  ע
הביתה! חדש

בארץ. להיקלט לו עזור
 חדשים עולים חדשים, עולים לארח המעוניינים ותיקים

:אל כיתבו להתארח, הרוצים
לנו, איכפת חוג

 רמת־גן ,413 וי.ד. קשר לשכת
 למלחמת חמגצע במסגרת

ובגורמיח מחארץ בירידה

להשכיר
 חדרים בשני שותפות
 שלושה של במשרד
 טלפון קווי 2 + חדרים

 מזכירה +
תל־אביב בצפון

 :כמיוחד מתאים
 פירסום, לאיש לנרפיקאי,

כצילום או כסרטים למתעסרן
 221128 ,249018 בבוקר: טל.
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במדינה
)21 מעמוד (המשך

 הזה העולם פירסם עת ,1974 מארס מאז
 תחת חיו נגדם, חמורות האשמות )1907(

המישטרה. חרב אימת
 בחילופי־אישים צורך היה כי נראה אבל

 באופן עתה, שיתברר על-מנת במישטרה
 :יצב־ימישנד, של אנשיו כי וסופי, מוחץ

 גם לגופה, טענה כל בודקים זיגל בנימין
הברות. ראשי נגד היא אם

 משה״ב המפד״ל, של חברת־ד,בנייה שכן,
 בארץ, הגדולות בין היא (משננות־ד,בונים)

בעז חזקה, ביד בה שלט בראשה והעומד
 בתל־אביב, המפד״ל של החזק האיש רת

בן־דויד. ראובן
 המעצר בבקשת כפרוטקציה. דירות

 חשודים השניים כי המישטרה, נציג טען
התכוו המישטרה באמון. ומעילה בהונאה

 שפורסמה יגר, של בנותיו לפרשת נה
הזה. בהעולם בשעתו

 משה״ב חברת ערכה 1973 במארס 14ב*
 החוזים על שבנתה. לדירות חוזים שני

 הרווקה פסיה יגר, של בנותיו שתי חתמו
 שתי קיבלו הן יגר. לבית שפיגל ורבקה
 בשטח ברמתתנן, אהרונסון ברחוב דירות

 בשמונה הגדול שטה האחת, ממ״ר 90 של
 שנבנו האחרות הדירות של מזה מטרים
במקום.
 רגיל לקונה חודש אותו הדירה מחיר

 של החוזה על אולם לירות, אלף 96 היה
 מהיד נרשם הנשואה, רבקה, המננ״ל בת
 פחות לירות אלף 20 — לירות 75,691 של
הרישמי. המחיר מן

 שונה החוזר, חתימת תאריך ז הכיצד
בדצמ 14,-ד אל לאחור, חודשים 15 והוסב

 הדירות למחירי המדד היד, אז ,1971 בר
יותר. נמוך

שכן ביותר, קלה היתד, בזיוף ההבחנה

דיעות
ח קוק מדלין א

ם מי שוב מפרס
 מציעה מודעת-עגק

 יהיה חוסיין שהמזך
חפזסטיכית המדיגה נשיא

 האחרון ו׳ ביום שפורסמה הענק, מודעת
 משכר, הארץ, של שלם עמוד על־פני

 היא הבלתי־רגילד,. בצורתה תשומת-לב
 וללא דחוס בכתב פוליטי, גילוי־דעת כללה
פר אנשים שני בחתימת כלשהו, עיטור
טיים.
 מסוג הראשונות המודעות אלד, היו לא

 דור אבל בחייהם. השניים שפירסמו זד,
 מסע־ד,מודעות בין מפרידים ואוקיינוס שלם

החדשה. ד,מודעה1 שלהם הקודם
 ׳40,-ד שנות באמצע ועםרים. יהודים

 החשובים בעיתונים מודעות־ענק הופיעו
 חתימת את נשאו הן ארצות־הברית. של

 הכילו לאומי״, לשיחדור העברי ,״הוועד
בפלש הבריטי השילטון על התקפות-מצה

 הצבא נגד הטרור את ושיבחו (א״י), תינה
בארץ. הבריטי

 בוושינגטון, תורי מים !מוסד היד, הוועד
 המדינה — זרד, מדינה של כשגרירות שנהג

 מאחרי קיימת. עדיין היתד, שלא העברית
 שמואל אנשים: שני בעיקר עמדו זד, שלט

קוק. והילל מרליו
 היד, בעבר התיאוריה. איש היד, מרלין

 טאט, די בפולין, אצ״ל של העיתון עורך
 אשה נשא לארצות־הברית, עבר מכן לאחר

 השם את לעצמו שאימץ קוק, אמריקאית,
הרב מישפחת בן הוא ברגסוך, ״פיטר

״משח״כ״י פרשת על הזח״ ״העולם גילויי
המנכ״ל לבנות דירות

 אדם ההברה, עובד חתימת עליו התנוססה
! 1972 במארס רק בה לעבודה שהתקבל
 הורד דומה באופן צור. של האח

 פסיד, השנייה, הבת של הדירה מחיר גם
 למטרד, סייעה המחיר והורדת הרווקה,
 לקבל הזכאים למיסגרת להכניסה נוספת:
 ההל־ ממשלתיות. זוגות־צעירים הלוואות

 בריבית שנה, 15ל־ לרבקה ניתנה לוואה
לא־צמודה. 11/״0 של

 מרמה כיצד בזמנו, גם, השפר, הכתבה
 ועושר, בהוצאות־רכב, מס-ו־,הכנסה את יגד

שלו. כבתוך במשה״ב

 לאחר מחדש ועלתה צצה כולה הפרשה
 ההברה, מזכיר את לפטר החליט שיגר
 אינו אולי השם ליברמן. ישראל ששמו אדם

 צור. מיכאל של אחיו זהו אך הרבה, אומר
שהת ליברמן זד, היה זד, שבמיקרד, אלא
 לו לד,אזין שהסכים מי לכל ופנה לונן,

 תוצאות. ללא אך המעשה, את וסיפר
הזה. השבוע עד

לאמרי מהארץ אצ״ל על-ידי שנשלח קוק,
 האירגון. הסברת את שם לנהל כדי קה,
קש ובקשירת ביחסי-ציבור גאון היד, הוא

רים.
באמ היהודי המימסד פרשו,מן השניים

 ״היישוב מן פרש שאצ״ל נשם ריקה,
 בין להבחנה הטיפו הם בארץ. המאורגן״
(ה ״עברים״ ובין הפזורה) (בני ״יהודים״

 העברית, המדינה של לעתיד־לבוא אזרחים
** אליה.) לעלות והרוצים הארץ תושבי

 העיתונאי כמו אישים אליהם משכו ד,ם
 מגיע ראשית, נותרת (שסירטו, הבט בן

 דבוטיג־ ערי קולנוע), ראד, — ארצה עתה
ואחרים. סקי

חת המדינה, קום עם ונפט. עיונים

.20.4.74 מתאריך 1907 הזד, העולם *
אורי אחרי השניים הלכו זו באבחנה **

 לקבל מבלי אך שלח, וטוש״) (״יונתן אל
ה״כנענית״. תורתו את

1964 הזה העולם




