
מכחכיס

 1 בלבד יוני־יולי לחודשים הנחות מבצע
הכרמל בעיר המלון בבתי

! ן

 המבצע, משתתפי בין יוגרל לירות, 20,000 שערכו יהלומים, משובץ תליון
בחיפה. בקרית־אליעזר היהלומים מרכז מתנת

 בבריכות במסעדות, הצפון, באיזור בסיורים הנחות המבצע למשתתפי
 ותיאטרון בידור שירותי רכב, השכרת ו״בת-גלים״, ״מכבי״ ״דן־כרמל״,

העירוניים. למוזיאונים חופשית כניסה חיפה.

ה פ ם, של חי רי הר י ת א ת ו רו ק תיי ה לך תעני וי נופש.] של חו
 במבצע המשתתפים המלון בתי

 |2 של מינימום ושהיית פנוי מקום בסיס על בלבד לישראלים נועד המבצע
 תשלום.? ללא 5 מלילה ייהנו לילות 4 השוהים שבוע. סוף לרבות לילות,
 מראש.* מקומך הזמן המיוחדים, והמחירים המוגבל המקומות מספר לנוכח

 וכל| בוקר ארוחת כולל ללילה בחדר לזוג הם להלן הנקובים המחירים
* ״דן־כרמל״ המיסים: * * * *  לירות;{ 2,100 )86211 טל׳ בריכה, כולל (

* ״נוף״ * * + + ״ציון״ לירות; 1-,900 )88731 טל׳ (  ):664311 טל׳ (***
* ״שולמית״ לירות; 1,700 * * *  ״בן־יהודה״ן לירות; 1,700 )242811טל׳ (

* * *  )]82777 טל׳ (*■*!* ״דביר״ לירות; 1,120 )80023 טל׳ בריכה, כולל (
 ״מרום״| לירות; 1,200 )521278/9 טל׳ (+** ״כרמליה״ לירות; 1,400
טל׳? הכרמל" ״לב לירות; 1,400 )254355 טל׳ דורג, (טרם

לירות. 940 )81406/7
5בשיעור הנחה — ההורים בחדר 6 גיל עד ילדים .30,/״ בשיעור 12 גיל ועד 0

הגסיעות. סוכני ואצל המלון בבתי ■מקומות והזמנת נוספים פרטים
 בחיפה£ המלון בתי התאחדות ובשיתוף חיפה תיירות לפיתוח האגודה ביוזמת נערן המבצע

והתיירות. המסחר התעשיה, במשרד התיירות ומינהל

מקומות; והזמנת פרטים
ונופש ארוח ״און״

.640065,668274 טל. ,29 הרצל רח׳ ראשי: משרד חיפה;
.82277 טל. ,128 הנשיא שד׳
 645403-4 טל. 5 גורדאו רה׳

.612610,612567 טל. 111 אלנבי רה׳ ת״א:
 .229554,248306 טל. )4 ריינם דיזינגוף(רה׳ ככר

.224273 ,224624 טל. 8 שמאי רה׳ ירושלים:
.22947 טל. 4 הרצל רה׳ נתניה:

.73308 טל. 31 הרצל רח׳ באר-שבע:
.708751 טל. 91 עקיבא רה, ברק: בני

נופש שרותי ״קל״
 )1900-0900 רצוף ;פתוח ת״א:

 אלקטרונית מזכירה - בלילה
 222042 טל. ,28 גורדון

 450359 טל. 140 גבירול אבן
 892305 טל. 86 סוקולוג חולון:

 228258 טל. 23 ג׳ורג׳ המלך ירושלים:
 731773 טל. 56 ביאליק רמת־גן:

 997965 טל. 37 רוטשילד ראשל״צ:
054/25294 טל. 72 הרצל שד׳ רמלה:

תואר על המתמודדות כל

׳80 המיס מונח
כנה ת תז מ ל צ מ ט ב ק פו ה
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מרחוק מהאור,
 ממשלת של המדיניות

מצטיי שהיא הפי ישראל,
 קריקטוריסט בעיני רת

אמריקאי.
 ובעל סטיריקאי צייר, דנט, ג׳מם

אחד גאזט, בצ׳רלסטון פוליטי טור

הפלי מחנה תושב את יומיים תוך
ה איש את שהרג בלאטה טים

 ביחסי קשור היה, עימו ב.ש
 השירותים של חריצותם עבודה.
שי שחל נראה אך גדולה, אומנם

בעבו העדיפויות בסדרי מה בוש
דתם.

של הכרזחו/שאלתו בעקבות

* גאזט״ ב״צ׳רלסטץ בגין מנחם
שחור צבע עס

 בארצות־ החשובים העיתונים מן
 בגין מנחם את כך רואה הברית,

בצורפת). (הקריקטורה
ניו־יורק קולר, י.

 — אמריקאית קריקטורה 6>
ציור. ראה

!לרוסיה לכו
שפו הזמן הגיע לא האם

 דוגמה יקחו ישראל עלי
 העובדים של ממאבקם

? הברזל למסך מעבר
לרחו השבוע יצאו ורשה פועלי

 מחירי עליית על למחות בות
אח בסיסיים מזון ומוצרי הבשר

מסו האלה הפולנים לפועלים רים.
 ו״חמי מוח״ (״חמומי מרדנית רת

התק באמצעי מכונים הם מזג״
 את שמפחידה הממלכתיים) שורת

המח למרות :עובדה הממשלה.
להע הממשלה נמנעה החמור סור
 לפני שנים. מיספר מחירים לות

ש האחרונה בפעם שנים, חמש
חז מחירים, להעלות נסיון נעשה

 בעקבות מכוונתה הממשלה בה רה
 מסילת וניתוק שביתות ״מהומות״,

מוסקווה.—פרים הברזל
לאח נמסר מברית־המועצות גם
במפ ״פראיות״ שביתות על רונה
 (כל מוסקווה. שליד המכוניות עלי

 זכות שכן ״פראיות״, הן השביתות
ל מעבר מוכרת אינה השביתה

פו של מאבקם על הברזל). מסך
 שומעים אין המזרחי הגוש עלי

 עליו, שומעים כשכבר אך רבות,
 המדינות יסודות את מזעזע הריהו

הקומוניסטיות.
תל־אביב אברמוביץ, אודי

עבורה בסדרי שיבוש
ה החשאיים השירותים
 בניגוד פעלו ישראלים

 ראש- להוראות מפורש
הממשלה.

לגלות הצליחו הביטחון שרותי

 ביותר הקלה הדרך ״זוהי *
 אחרי בגין, אומר בביקורת,״ לטפל

 המשותף האירופי השוק על שצייר
 ״גמרי הכינוי ואת הקרס צלב את

הנאצים!״

 ״את :בגין מנחם ראש־הממשלה
 כבר מאונטבטן הלורד רוצחי

לח הוראתו לאחר שבאה !״ ? גילו
 את ביותר״ נמרצת ״בצורה קור

 בגדה, העיריות בראשי ההתנגשויות
ה להשתלשלות לצפות היה ניתן

:הבאה עניינים
 בריטניה מישטרת — 8.1.81

 מאונטבטן, הלורד רוצחי את מגלה
אירית. טרוריסטית קבוצה חברי

מו ישראל מישטרח — 12.4.82
המת עקבות על עלתה כי דיעה

בגדה. נקשים
 .הביטחון שילטונות — 7.8.82

ה כי ספק לכל מעל. משוכנעים
 כארים העיריות, בראשי מתנקשים

 נמלטו אל־שקעה ובסאם ודאלף
לפר נאסר העיתונות על מהארץ.

 מזהה פרט כל או שמם, את סם
אחר.

מג הביטחון שרותי — 9.8.82
 והרג שבגד הש.ב. סוכן את לים
מפעילו. את

חיפה מעיין, יוני

שינ״ס גלגל■ על
 כ־ עצמו המגדיר קורא

 של בעיותיה על ״נמושח״,
ישראל

יהו מדינה — העיקרית המטרה
ש בארץ־ישראל, עצמאית דית

 שנרדפו ליהודים מיקלט תשמש
פי לסכנה נתונים והיו בגולה

 הושגה, וכאשר הושגה. — סית
תעו ואת כוחו את המנגנון איבד
זתו.

 הרבה משתוללת האינפלציה
 חודש מדי בעובדים ומכה שנים

מתחל הממשלה שרי ;בחודשו
 הוסכם לא ועדיין בזה זה פים
הר ;אחידה מגובשת מדיניות על
אמו את איבדו בעם שכבות בה
 הממשלה, של באפקטיביות נתן
 את שונים אזרחים נוטלים לכן

 גוש־אמו־ אנשי — לידיהם היוזמה
הר וכר; כהנא הרב חבורת נים,
המדי את נוטשות מישפחות בה
להריץ אי-אפשר :מסקנה נה.

 באותם וחזקה יפה גדולה, מדינה
 ספציפית, מכונה של גלגלי־שיניים

 של הקמתה לצורך בעבר שהוקמה
להריצה. כדי ולא המדינה,

 ״נחושה״, רוטמן, משה
לוס־אנג׳לס

2236 הזה העולם8


