
$40
 וירושלים מתל-אביב יציאות

מפוארים דאוטובסים ׳ ד. י .-־ג יום כל
.אחד: כיוון מחיר -$25

ראשוגה; דרגה במלונות מאורגנים טיולים
$235-. ה׳-א׳) (יום ארוך שבוע סוף *
$320-. (א׳-ה׳) ימים 5 *
$385-. (א׳-א׳) ימים 8 *
- $565(לוקסור-בטיסה) ימים 8 ★

כולל: המחיר
 ראשונה דרגה מלח * ושוב הלוך נסיעה *

וסיורים. הסעות ★ פנסיח 1/2
 עובדים. וועדי מאורגנות קבוצות לקיבוצים, מיוחדות הנחות

למצרים). כניסה אשרת בקבלת מותנית (ההשתתפות

 221372,220819 טלפון: 142 הירקון תל־אביב,רחוב הגליל טיולי פרטים:
 522958 טלפון ,43 המגינים חיפה .242720 טלפון ,3 בן־סירא רח׳ ירושלים

הנסיעות. סוכני כל ואצל 20550,20330 טלפון ,10 הירדן טבריה,

! ן ו ד נ ו ל

ת מנו ד □!!! הז שראל■ לי
 לרכוש המעוניינות רציניות ישראליות חברות

 יבוא, ובמחירי טובה מאיכות ובית מוצרי־נוי
להתקשר מוזמנים

1/1■/)() !■(6X8, 8X1)0716X8 <£ 110168(11678 (){ 8(1711)/ 000118
9 (171(1 \1(1)(11/</611(7678 /\ (/67118

511)11110511 81־05. 11)1.

^16 וז51£ ?)0301 ! 166 
□4 £ 1-0רו010ח )

5304 01-790 .:761
־ • • י־׳

' .י * . . •י' יי־ / ■ -י• י׳ /

 מערכות השעונים, סוגי כל לרכישה ניתנים
ועוד. הסוגים מכל טלפונים חתיכות), 51(סכו״ם

עברית דוברים

מכתבים
א מ■ יי 1מאוז ל

 התייחסות על מגיב קורא
 לפרשת הזה״ ״העולם

אבו״חצירא.
אי שבה ארוכה תקופה אחרי

 האובייקטיביות, תכונת את בדתם
ש מה בכל מפורסמים, אתם שבת
אבו- אהרון לשר־הדתות, נוגע

 — נפוץ כל־כד אך ביותר, לארי
האמת. למען חשבתי לא

 תערוכת על שפירסמתם השורות
 הופיעו )2259 הזה (העולם ציורי
 והביאו התערוכה, פתיחת אחרי

לתע אנשים מאות ואולי עשרות
 הזה. העולם גליץ כשבידיהם רוכה׳
לכם. מודה אני

2258 הזה״ ״העולם
7 מאוזן לא מי

 (העולם לקרוא שמחתי חצירא,
 שאיזנו שער כתבות )2258 הזה

זו. את זו
 על אלון אילנה של מאמרה לצד
 בו שהיה מאמר בכללו, השוחד

 נגד עמדה נקיטת מאשר יותר
ש אחר מאמר היד. אבו־חצירא,

ההגנה. גירסת את הביא
ה ש , מ י מ י א רמת־גן י

ר איזה ו א ס ד פ ונאמן נ
הדמו שתי בין הדמיון על

 ראש־ על האהובות יות
הממשלה.

 תמונת את נותן היה בעל כל לא
 כפי שטר־כסף, על היקרה אשתו

 מנחם שלנו ראש־הממשלד. שעשה
של דיוקנה את נתן אשר בגין,

ה מה ר דו״צמן קו
 וייצמן עזר נעלם האם

1 מהמפה
כש כולם את הפתיע וייצמן עזר
 לכנסת. רשימה הקמת על הודיע

 אולי שקט. 7 מאז קרה מה אבל
 כמו שיופיע כן, אם התחרט? הוא
 הוא שאין ויודיע בטלוויזיה גבר

פוליטית.״ ״חיה יותר
ירושלים צאלים, נירה

וייצמן. עם בסוף ילד לא
חיפהקרון, יוסי

תנין דמוווזז
 של האישי וידוייה על

 אדר מיכל הדוגמנית־דיילת
).2257 הזה" (״העולם

 של האישי הווידוי את קראתי
ו אותה, שזיכו אחרי אדר, מיכל

 חולד, ממש הזו הבחורה צחקתי.
 והתמונות שלה השם את לראות

מו היא זה ובשביל בעיתון, שלה
 ביג־ לד, שעצוב לטעון אפילו כנה
שלד,. הזיכוי לל

 רמת־השרון טנא, רוחמה
עצו להיות אדר למיכל מתאים

 שלד, בתמונות נראית היא בה.
 חתיכה יותר הרבה מבית־המישפט

 מתצוגות־האופנה. בתמונות מאשר
תל־אביב רובינשטיין, אורלי

ואנשים בליבים עד
 להגיב ממשיכים קוראים

 של בכתבתה הגילויים על
 המרעילים אדוה, נעמי

).2258 הזה״ (״העולם
 כיצד בדיוק הבנתי זו בכתבה

וטריג- רופאים אותם משתוללים

ז׳בוטינסקי מנהיג , בגין רעיה
7 השטר על נמצא מי

 בן החדש השטר על שלו עליזה
ב עליזה מופיעה שבו שקל, 100

 כשהיא והולמת, חדשה תסרוקת
 על קימעה ונבוכה אבודה נראית

 בירושלים. הורדום שער רקע
 ד־ של המנוח למנהיגו דמיון כל

 ז׳בו־ זאב אירגון־הצבאי־הלאומי,
בהחלט. מיקרי — טינסקי

תל־אביב שריק, יוסח

ת תודה מנו א ל
 את מגלח גת משח הצייר

הזה״. ״העולם תפוצת
פופו הוא ששבועונכם ידעתי

 מקבלים שהם רעלים בעזרת רים
 הבא מכל ומרעילים פיקוח, ללא
ליד.

 ברשות העובד ידיד, מפי שמעתי
 חיות עשרות כי הטבע, שמורות
 מתו ובזים) נשרים (עיטים, מוגנות

ש מורעלות נבלות שאכלו אחרי
אותן. לסלק טרח לא איש

להפ כדי יקום לא אחד אף האם
הזוועה? את סיק

ירושלים הולצכרג, נחום

ש עיתון עוד שיש הכבוד כל
 ראשון, מסוג אנושית בעייד, מעלה

 אדווה, נעמי לכותבת, הכבוד וכל
החיות הצלת למען רבות העושד,

)6 בעמוד (המשך

2251 הזה העולם4>


