
מישרד־האוצר בפתח מסובסדות ביצים
אולימפוס

קא •  הקיצוץ אחרי יום כן. דוו
 ענת עול מצלמתה קלטה בסובסידיות,

סטי  עריסת העמוד) בראש (תצלום סרנו
 מישרד- בפתח שנפרקה שהתייקרו, ביצים

המישרד. למיזנון מיועדות הן האוצר.

 למרות - אובייקטיביות
אפגאניסתאז

חיים על הקורא של דעתו

 ישראל אלוף
.כלבוטק* במקום

 המדור.נלבוטק' על נרעס,
המיכתגים. מדור ועל

 הזה העולם פירסם חודשים שלושה לפני
 הפרשה זו היתה מדהים: בנושא מפורטת כתבה

 כימיקאלים(לעיבוד מיפעל הקמת של המסוכנת
 הוא מספיחיו אחד אשר המרכז, באיזור בריליום)

 תושבי לרוב חמורות להזיק העלול רעיל, גאז
ישראל.

 המשך ידיעת למעט הד, עוררה לא הכתבה
תשקיף. במדור שפורסמה

 ממשלת מאוד: עצוב הוא מכך המשתמע
 לשלום כביכול, מאוד, החוששת הנוכחית, ישראל
 של בזכותו להכיר מסרבת ולכן המרכז, תושבי

 בזילזול נתקפת — לריבונות הפלסטיני העם
 הרעלה של החמורה לסכנה הקשור בכל פושע,

ארץ. חבל באותו המונית
אחת... ממשמעות יותר לכך יש תשמ׳׳ד בשנת

ירושלים אלישע, מרדכי

שראלית השכרה י
 נמל־התעופה זה .בו־גוריון"

האח־ על ומה תל־אביב, של
 5 הזה", .העולם (הווי, ריסן

באוקטובר).

 הם בן־־גוריוו בנמל־התעופה הבירה מחירי
 אבל ישראלית. חוצפה המודעה, כלשון באמת,
 ולא שלכם מקוראים השכלה קצת מנעתם מדוע

 נערכה שבהם נמלי־התעופה, שמות את ציינתם
ההשוואה?

 הוא שבן־גוריון שכמו לכם, דעו אז
 לנמל־התעופה כר תל־אביב, של נמל־התעופה

 של שיפהול: — שם כן גם יש אמסטרדם של
 — וינה של קאסטרופ: — קופנהאגן

היתרו. — לונדון של שוואכאט;

 כסף מגש על
!זהב תקבלו

ל צ ד א ו ן ד א י ו ל
ף עו תייא. ג74 בדיז

 ולהתאמת בבחירה שלך האישי היועץ
ולתעשיה. לבית חשמל מוצרי

 ווידאו-טייפים סלויזיות
 ,1.7.7-ו מניו,גרץ,שרם

תחרות. ללא ובתשלומים במחירים
 מציעים אנו כן כמו

 ו״קינג״, ״קווסטרוקסה״ כלים מדיחי
כביסה,תנורים,מקררים מכונות

□ 
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ב

סטריאו. ומערכות

?1158
 ליעוץ חברה בע״מ, גון אור אלקטרו

 ולתעשיה. לבית חשמל מוצרי ושווק יבוא
242008 טלפון: תל־אביב. 274דיזנגוף רחוב

 כי ווכר עודני אומנם, ברעם. לחיים הכבור כל
 לפני הזה, בהעולם לכתוב התחיל מאו

 לא היו הראשונות כתבותיו שנים, שלוש־ארבע
 פררסובייטי בקו כשנקט אובייקטיביות, כל־כר
 וההפיכה לאפגאניסתאן הפלישה בעניין מובהק

 הוא היום ועד מאז אולם בפולין, הצבאית
 היום משמש הוא האחוזים. מאת בכל אובייקטיבי

 ביותר והמהימנים האמיצים מנושאי־הדגל אחד
 באמת בעולם. והשחיתות אי־הצדק הדיכוי, נגד
הכבוד. כל

 מעניין, מדור זהו המיכתבים: למדור באשר
 כאורח צומצם זאת, למרות וזזשנ. מאלף

מרוע? האחרונים. בשבועות דראסטי
כל־כך, רב זמן מזה נעלם, מדוע בשאלה:

 המדורים אחד שהיה — .•לבוטק ר
וחינוכי משעשע מעניין, מדור זהו עלי? ד,מי

ד׳זי׳י׳מוהו.
רמת״השרון חפץ, יצחק יעקב ע׳'

 עובר להיווכח, יכול שהקורא כפי .
ע ם מדור \יו  חדשה. למתכונת המיכתבי

השבוע, כזה מדור באין לכלבוטק: !שר1
ק מלי תפ ס  כלב של בתמונתו הקורא י

 אלוף-ישראל, שנתיים, בן נורווגי ?לקהאונד
ת התערוכה כוכב !והיה מי  שנתי הבינלאו

ה ו מ בתל-אביב. השבוע קיי

בגבומתיהביטחה !ל1
 הבריליום, פרשת על ילוד

 איזור תושבי את המסכנת
 13 .הזה" (.העולם המרכז
).1983 ביולי

 צה־ל שאער, דודי
ם ציריך של ולזה תודה. • ראי קלוטן. קו

הםבשלה דירת
שר־ של לביוגרפיה הערה

הזה', החדש(.העולם האוצר
באוקטובר). 19

 יגאל החדש, שר־האוצר את לבקר לכם מותר
 כדאי אד לתפקידו, שנכנס לפני עוד כהן־אורגד,

 הירושלמית, הדירה פרשת בעובדות. שתקפידו
 אחרי לא התרחשה כסגן־שר, מינויו את שסיכלה
 ייגאל מונה כאשר אלא האחרונות, הבחירות
כשר־אוצר. הורביץ

ראשון־לציון אילן, אברהם

הקוראים לידיעת
 מתפרסמים קוראים מיבתבי
 מתוכנם המתחייבים בקיצורים
 תינתן עדיפות מקום. ומשיקולי

 מודפסים קצרים. למיכתבים
 אליהם שצורפה במבונת־־כתיבד״

 בעי* מיבתבים הבותם. תמונת
 המערכת אץ יפורסמו. לא לום־שם
 שנתקבלו המיכתכים את מחזירה

בה.

מפעל עצמאי-מנהל
 לצורכי יותר או אחד כלי־רכב מחזיק אתה באם

ומיוחדות. מעניינות הצעות לקבל תוכל עסקים,

רכב" השכרת ב״רולי
 גדלה המימון, ויוקר האינפלציוני החוק בעיקבות

הרבב. השכרת כדאיות

רכב״: השכרת ל״רולי טלפן
0 3 -7 0 9 5 7 7, 0 3 -7 0 8 6 0 1

 במשרדך בך לפגוש ישמח שלנו המכירות איש
מדוייקת. אינפורמציה למסירת

רכב" השכרת ב״רולי
 ומסחריות פרטיות מכוניות

האחרונים. מהמודלים


