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ת בחולצת 77/78 לעונת החדש הקו  של האיכו

 או כותנה 100* ארון, שרוול תיפורים, עם רחב צווארון
ם ומוניטין מעולה גימור צמר. 100* מיי  עושים בינלאו

ט זו חולצה  העולמית. הגבר באופנת האחרון ללהי
ת בכל להשיג ת ההלבשה חנויו הארץ. ברחבי המובחרו

 מגיל ולנוער לילדים גם
 חול־ מבחר — 16 עד 4

ארון בשרוול צות-רוכסן
?•£1־17 1̂£10 של

יותר טוב מציעה

 א׳ 58 בן־יהודה ת״א:
 03־282932 טל׳

 16 ירושלים רח׳ : חיפה
04־667348 טל׳

דע■□
להכרות ארצי מכון

ת הל גל דוד בהנ

מכתבים
)11 מעמוד (המשך

נאל היו העיר בנות כאשר שנים כמה
 נהנו הצפון חיילי וכל לכביש לצאת צות

 המצב כמובן. תשלום תמורת מחסדיהן,
 אחרי בייחוד האחרונה, בתקופה השתפר

 התיישבה חסידים של גדולה שקבוצה
 על רבות והשפיעה רבם, במיצוות בעיר,
האוכלוסיה. מוסר

טבריה דפני, יעקב

על בחצור שהעבריינות מאוד עצוב זה
 אם יותר עוד יגדל זה אחוז .550/0ב־ תה

 היום. שהוא כפי יימשך בחצור המצב
ש אנשים עמדו העיירה בראש כאשר
 המצב היה להם, איכפת היה הנוער עתיד
שונה.

הגלילית חצור פחימה, רפי

כצורת תיזמורת

יש חקלאי של זעקתם קול נדם לא עוד
 כבר והגשמים בצורת!״ ״בצורת! ראל

 מעניין בשדות. היבולים את להטביע איימו
 והיכולים שנת־ברכה השנה תהיה אם

 גם האם יוכפלו, החקלאים ורווחי ישגשגו
 המדינה תושבי שאר עם יתחלקו הם אז

? ברווחיהם
 היא הבצורת פגעי על לפיצוי הקרן" יי

 אשמים אינם שהחקלאים נכון אבסורד.
 יפצו שלא מדוע אבל גשמים, בעצירת

על מכוחות הנפגעים אחרים סקטורים גם
 האם עליהם. השפעה להם שאין יונים׳

היהלו את לפצות בדעתו יעלה מישהו
יותר מטבע־חוץ למדינה המכניסים מנים׳

 אבל חשובה...׳׳ היתד, לא או וסאדאת
 ״האלכימאי״ הכותרת תחת הבא, בעמוד
 להפליא פעלה האישית ״הכימיה נאמר:

 אל־סאדאת... ואנוואר בגין מנחם בין
נפג שבו הרגע מן המחיצות את הפילה
שו...״

 יש ״האם נאמר: אבנרי של במאמרו
 את הזכיר לא שסאדאת לכך משמעות

 בקאהיר, בנאומו פעם אף בגין מנחם השם
 ומשה וייצמן׳ ,עזרא את הזכיר שבו

 כתוב: הבא בעמוד זאת לעומת דיין?״
ל סאדאת בין פעלה לא הכימיה ״אבל
 מחיצה ניצבה השניים בין דיין... משה

׳ אישית.״
פעלה? לא או פעלה מה? אז

תל־אביב ורטר, יוסי
 שני בידי נכתבו המאסרים שני •

אח בדעה מחזיק אחד כל שונים. אנשים
 הכימיה של פעילותה למידת באשר רת

האנושית.

קרוי כנד קרוי
 פירסמתם )2098 הזה (העולם בעתונכם

 לאור קרוי. משה ד״ר הפילוסוף על ידיעה
 לכם מודה הייתי בנושא התעניינותי

 המידע מקור מה לכתוב תואילו אם מאוד
השי בדבר הידיעה את שאבתם שממנו

 האם קרוי. מר של הפילוסופי בקו נוי
 עוד זוהי שמא או אמין הוא זה מידע
 ההשמצות מסע במיסגרת מלעיזה, לשון
 כאשר קרוי הד״ר של חלקו מנת שהיה

 אחרי וגם בארץ התעורר כולו העניין
לאוסטרליה? הגיע שכבר

 ניגריה סיטי, בנין כוגלר, מרים
ה־ — מהימן ממקור היא הידיעה •

 להם הנגרמים ההפסדים על מהחקלאים,
? בעולם בחומרי-גלם מהמחסור

רסת־גן אכישי, מרדכי

 להר העומד בארץ, קרוי הד״ר של מו״ל
 הפילוסופיה ספר את בקרוב ציא־לאור

מקביעו־ חלק מפריך הוא בו שלו, החדש
בעבר. הפילוסופיות תיו

 ואיחולים ברכות זר ~
 הצעירים לזוגות ^

באמצעותנו שהכירו

מינה א7 מגה,
כו העברית, העיתונות של התעקשותה

 מלון של שמו את לבטא הזה, העולם לל
 האום כמינה הפירמידות ליד השוכן הפאר

ב מבוטא שהשם כפי האום, כמנה ולא
 מה בכל לפחות בורות על מעידה אנגלית,

העתיקה. המצרית להיסטוריה שנוגע
 מינה גברת שם על נקרא אינו המלון
 המצרי המלך של שמו על אלא כלשהי,
 מייסד שהיה צנע), עם (מתחרז מנה הקדום

 אשר הראשונה המצרית המלכות שושלת
 בין במצריים ושלטה מלכים שמונה מנתה

הנוצ ספירת לפני 3100—2890 השנים
 מצריים את שאיחד הוא מנה המלך רים.

 לממלכה התחתונה מצריים עם העליונה
הממ כבירת ממפיס את שקבע והוא אחת
המאוחדת^ לכה

ירושלים הירשפלד, יורם

שם כימיה פה, כימיח
התפע מעוררת השונים לסוגיה הכימיה

 אולם ידוע. זה לרוב. והסתייגויות לות
 בעי־ הרבות הסתירות של משמעותן מה

ב גיליתי אותן )2100 הזה (העולם תונכם
עמוד? אחרי עמוד שונים, מאמרים

 אבנרי אורי של במאמרו ,22 בעמוד
״ה כך: תקראו חשמלי״) בהלם (״ריפוי

בגין בין פעלה לא המפורסמת כימיה

לרמז יסוד אין
 במדור )2101 הזה (העולם בעתונכם

ל בקשר ידיעה התפרסמה תשקיף דף
 נרמז ובה באנגליה, טורם אלבני חברת
 אלבני חברת לבין בינה קשר יש כאילו

 אין לי, שידוע כמה עד בישראל. טראבל
החברות. בין קשר כל

תל־אביב פיק, עודד
 נוסף בירור פיק. הקורא עם הצדק •

 חברת של חברת־האם כי העלה בפרשה
 גרופ לקס חברת בישראל, טראבל אלבני

 של הבעלים שהיתה אנגליה, לימיטד,
 לפני מכרה אינטרנשיונאל, טורם אלבני

 מקומיים למשקיעים החברה את שנתיים
 סוכנות עם קשר כל לה אין ומאז באנגליה
 החברה ששם למרות האנגלית, הנסיעות

 בזמנו היתה טראבל אלבני השתנה. לא
 גלו- לקס, חברות של משותפת בבעלות

 הבלעדית השליטה כיוס אך ואגד, באל
 בין קשר כל ואין לקם, חברת בידי היא

 בעלת זו לבין בישראל הפועלת החברה
באנגליה. הפועלת הדומה השם

ככורסה סרדינים
 הזה העולם כמו מעתון לצפות היה ניתן
 הקטנים המשקיעים של לעזרתם שיחוש

 שגרמו בבורסה, הבנקים מתעלולי שנפגעו
לא לצערי ניכרים. הפסדים למשקיעים

)14 בעמוד (המשך

2103 הזה העולם12


