
מכתבים
עצובים שעשועים

 היה? זה שבוע-אבל נזיז איזה מביז אינני
 כזאת בשעה דווקא יום־העצמאות, את לחגוג

 אבל נתנו. לא — ואי־בטתו! מתיחות של
 ומועדוני־ בתי־שעשועים בידודים, הזונות,

הנבלה. שום בלי — ■לילה
 בו — הראשון יום־השואה את מזכיר זה

 שהם כתנאי ״אבל סרטים הצגת התירו
עצובים״. סרטים יחיו

תל־אביב לב, אמירה
היצר יורים

ה לתפקיד למועמדים ההצעות בעיקבות
ה־ שרותי על ממונה
_מציע הריני בטחון, _ 

. לתם־ מועמדותי את
עו של יורשו קיר

׳ י הזה. העולם רר
צ אני תבונותי:

ל מוכן אני עיר,
רו ואני זקן, גדל
הכל את כמעט אה

בעיניים. ־טהור

£ *י' ר ■
בן־חיים, משה

בית־שמש
 בן־חייס, לקורא תודה

דיו־ למכתבו שצירף
 אן בן־מוות. של לן!

 ה־ עורך את •דווקא
ת ׳*• הצ־ א ל הזד, עולם ו מו

.מתפקידו לסלק בן־גוריון מר עדיין ליח
והכננלה דיינלה

בנ של השקטה ההשמדה על ברשיטתכם

״אי כותבים: הנכם )1337 הזה (העולם נות
 יותר נדולה מידה לשר־החקלאות היתר, לו
 לשימוש דרד מוצא היה סוציאלי, חוש של

השוק." את לקלקל מבלי זה בפרי
 סוציאלי חוש מידת להיות יכולה מאין
בנהלל? לבעל-אחוזה כלשהי

חיפה הר־זהב, א.

התנכרו לא המתנכרות
ה בענין הערות מספר להוסיף ברצוני

).1339 הזה (העולם המתנכרות זמרות
 הטוב השלאגר לבחירת היתה התחרות

 אחרת. בעיר שנה כל ומתקיימת ביותר,
 של לאומיותו רק קובעת ההתחרות לנבי

 הדגישו הקריינים והמילים. המנגינה מחבר
 אסתר (שכונתה רייכשטאט שאסתר בפרוש

 נם ישראליות. הן קורן וכרמלה עופרים)
 האוסטריים והטלביזיה הרדיו העיתונות,

 את שתייצג ישראלית היא שכרמלה ציינו
אוסטריה.

ש שאמנים, הוא בפרשה המפליא הדבר
 קורן כרמלה כמו מוכרים, ולא כמעט בארץ

 ממדרגה כאמנים כאן נחשבים מולכו, וסאמי
מופי הם בו אולם כל וממלאים ראשונה,

הישראלית. לאומיותם הדגשת תור עים,
אוסטריה וינה, בן־נחום, מנחם

 הכחישו לא רייכשטאט ואסתר קור! כרמלה
 היחידות הזמרות היו לא הן .לאומיות! את

 לוכסג־ כנציגת זרה. ארץ עבור שהופיעו
 טוס־ גינה היווניה הופיעה למשל, בורג,
קורי.

שבהן פעמים חמש ספרנו השידור בעת

הזמ שתי של הישראלית הנתינות הוזכרה רות•
אמיתי, מנחם ברנד, אסתר

גרמניה טיבינגן, אוניברסיטת
או־אה־אס - או

 כי הטוען הצעדה, על הקטע את קראתי
שהזכי במדים הופיעו טשרד־הבטחון אנשי

 הקטע את ).1335 הזה (העולם הס״ם את רו
קצר״. ״זכרוז בכותרת הכתרתם
 — יותר קצר טי של זכרונו יודע איני

שלכם. או טשרד־הבטחון, אנשי של
ה סמל בין דמיה מוצאים אינכם האם
על- שהוצע הצבאי, הטימשל לביטול תנועה

הקלטי הצלב האיקס אות
 האו־אה־אם, של הסמל ובין הזה, העולם ידי

לשיטצה? הידוע
 סביון דובדבני, אליעזר

 לעצמם אימצו אותו הקלטי״, ״הצלב לא.
הצר הפאשיסטים ושאר האו־אה־אס אנשי

הועד של האיקס מסמל לגמרי שונה פתיים,

 הצלב הצבאי. המימשל לביטול היהודי־ערבי
(לעו ישרים שלו הקווים לאיקס, דומה אינו
ל עד מגיע והצלב הגס) קו־המחיקה מת

האיקס. כמו שלא עיגול,
ן .אי .  או העיברי באלף־בית ״איקס״ .

 (שהוא לסמל־המחיקה תמצאו אולי הערבי.
אחר? שם מאוד) מוצלח לדעתי

ירושלים סביב, חיים
להצעות. מחכה הוועד

ביטפת־הים עונש־מוות
 תל־אביב של ימה בחוף המחריד האסון
 הקמת לדעתי, מחייב, )1337 הזה (העולם

 אחריותם מידת את שתחקור חקירה, ועדת
הנ״ל. באסון תל־אביב עירית ראשי של

 שמעתי ישראל״ ״קול של ראיון בשידור
 אר־ ש. מר תל־אביב, עירית ראש סנן את

״במ אומר: בים, הרחצה על האחראי ליר,
סכ מפני המזהירים שלטים היו האסון קום
ש בעוד (אגב, הנדון״ בקטע הרחצה נת

 נשמעו רופא, ובתוכם המרואיינים, שאר
 נדמה הרי האמור, בראיון מזועזעים ממש

 אקדמית בצורה כמעט הרצה ארליד שמר לי
ה באסון אינו המדובר כאילו השילוט, על

ב ים בחוף אי-פעם שקרה ביותר מחריד
ישראל).

ב יודעת, עצמה תל-אביב עירית גם הלא
 די שלא הציבור, על מרותה להטיל בואה

 כמו, בעניינים (כשהמדובר חוקים בחקיקת
 קיומם, את מבטיחים כשלא מיסוי), למשל,
 חוקים קיום על שוקדת כלל בדרד והיא

)4 בעמוד (המשך

7*י' לפסגת יובילך אשר הכבלים וכסא הכחולה, המערה לעמקי מרתק שיט החלומות, אי לקפרי

 מיתקני ואמנים. קולנע שהקני ההומים הקפה לבתי ברומא, וינסו לויה טיבולי, למזרקות

בולזנה. באגם הרחצה לאחר בטיול, הארוחות כשאר הנפלאה הצר,דים לארוחת

 הבלעדיים טיוליהם — 63 הצעירים מסע בטיולי להשתתף מוזמן אתה צעיר,
— מוזמן אתה תוכננו. הם עבורך נועדו, הם לך לאירופה. צעירים של

סולרה. המונטה

ועוד. ועוד הקולוסיאום האולימפיאדה,

בחדר. 2 :כרגיל - המפואר ״אמריקך ולמלון האכזוטי. הקש ושוק האוריגינלי דוד פסל פלורנץ. העיר בככר ג׳ז לקונצרט

ונציה. של בלידו ״רומנט־קו״ המועדון של הבאר בגינת מרטיני כוס נובה, והבוסר■מדיסון רקודי מרקו, סן פיאצה הדוג׳ים, ארמון לונציה,

ויוליה. רומיאו של המסתורין אפוף קברם — לורונזז

 עצום. באמת זה נכון, האיטלקי. הנוף פניני — לקו קומו אגמי מילנו, של הדום בצריחי לחזות

לשוויץ. איטליה בין הענק הנחש כביש הנשימה, ועוצר המפותל ההרים מעבר לסט־גוטהרד,

.*-ז/-

תשכחנו. לא לעולם אשר נוף רגל. 7000 — פילטוס להר הרים בכבל הטיפוסיים. הסביבה וכפרי ללוצרן״
 מזכרת ומזכרות/ קניות מעט — לציריך
ונפלא. מתוק מחלום מזכרת עליז, צעירים מטיול

 טפוסי. שוויצרי ביער ודובדבנים פטל ללקט שנגמור עד יחכה, לאחרון, ועד הראשון היום מן החל הצמוד המפואר, האוטובוס דוחק. לא הזמן לא,

הגרמני. הגבול על שפהאוזן של האדירים המים למפלי

ס, רי פ ל  מתחת ובמכונית, ברגל פריס והנוטר־דאם. פריס ורסי, וארמון ולפריס והלובר, ולפרים והביסטרו, ומונמרטר, ז...
יודע כצעירים מי הליל. של ופריס היום של פריס היום. של ופריס אתמול של פריס הלטיני, הרובע ועד רוז׳ מהמולין ■פרים

 טור. האייפל וממרומי הנצחון לשער
פריס! את לחיות

 אפילו ודואג הטיפים את עבורך ומשלם המזוודות את עבורך שנושא מי יש דאגות. וחוסר ושלוה, שקט כמוך, ממש — דאגו לא שמעולם המלכים המלכים, וארמונות הלואר, לעמק
שבדאגוחיך. לקטנות

מראש. חשבו הכל על כי פנוי, עדין שזמנך ותווכח ותטייל תטייל אתה מופלאים. אמנות ואוצרות בחצות וגיטרות אנטוניו אצל פלמנקו ולמדריד.

אולה! אולה!בסרגוסה: קורידה בטולידו, פנטסטי וסיור אדום דיין

הכחולים. והמים המציאות עיר — וברצלונה בראבה לקוסטה

 קרלו. במונטה הקזינו בסן־טרופז. חלומי, ביקור הצעירים״, ״עיירת — פן, לה ז׳ואן קואנדו״, ״קואנדו, שר אזאם בוב הצרפתית, הריביארה התכלת, חוף — כן כן, וקאן, לניצה
! לילות ואיזה ימים איזה הי,

ן כ ב ! — ו ! ! ם י ע ס ו נ
בלבד. לצעירים מוגבלים הטיולים +
פנטסטיים. בטיול התנאים *
מוגבלים. המקומות זו ומסיבה קטנות קבוצות ¥•
בארץ. מוקדמות היכרות פגישות ^

יותר. מאוחר ולחזור הטיול לאחר באירופה להישאר אפשרות
בארץ. הבעיות בכל אישית ועזרה הדרכה

וקרים. חמים מים עם בחדר 2 ׳ונוחים, טובים מלון בתי ביום, ארוחות 3 *
הנחות. צעירים לזוגות

ממש. של ונופש ממש של טיול אז — ונופש טיול אם ■¥-

ד — נזיונויגץ אצר — והרשמה הסברה צבעוני, פרוספקט )פרטים י ו ל ׳ א ר ש י מ א ע׳י ן ,1 הס ת״א, ותיירות נסיעות ב ו פ ל 53310 ט


