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הצפון של ריביירה - הארגמן חוף
 לו נכונה הדרום מן לעכו הבא

 העיר, במבואות ממש של הפתעה
שטח את הראשי, לכביש משמאל בגלותו,

הארגמן. חון)
 ב״מראה הוא ההפתעה של עיקרה

האח השנה במשך השטח. של החדש״
 ושיפוצים חידושים בו הוכנסו רונה

 בינלאומית לרמה העלוהו אשר מרובים,
 זוטא ״ריבייארה״ מעין הבחינות, מכל
התיכון. הים מזרח של

 לבילוי וידידיו משפחתו עם הבא אדם,
 לעצמו לאחל יוכל לא נופש, יום של

 כל — יותר ונוחות נעימות אפשרויות
ברחבות לרשותו עומדים השירותים

 צפיפות, ואין דוחק אין מעולה. ובסגנון
 במקלחות ולא המהודרת במלתחה לא

 השירותים בחדרי שלא וודאי המודרניות,
והנוחים. הנאים

 כבר להם ידוע הארץ, בחופי הבקיאים
 רחב הוא הארגמן חוף! ששטח מזמן
 תמיד שקט הנו שמנגד והים ונוח, ידיים

 והנופשים; השחיינים סוגי לכל ומתאים
 כולה, בארץ היחידי החוף אולי, זהו,

וה הדביקים, הזפת מפתותי המשוחרר
נקיים. נשארים ממנו יוצאים
 זו בהזדמנות יוכל לחניית־יום הבא
והמהנה, המועיל עם הנעים את לשלב

 על השכנה, בעכו מקיף סיור ולערוך
 ואיזוריה המפורסמים ההסטוריים אתריה

מקו בעיר מצויים והמעניינים. החדשים
 בשעות הן ובידור, לבילוי רבים מות
 לכל והלילה, הערב בשעות והן היום

הטעמים. ולכל הגילים
 חוף של במינו המיוחד הצירוף

 מעניין שילוב יוצר עתיקה, ועיר מודרני
 והרחבת גיסא, מחד וספורט בילוי של

גיסא. מאידך עניין רב בידור עם הדעת
 מעתה יעדיפו שרבים איפוא, להניח קל

 ושבתותיהם חופשתם ימי את לבלות
ובעכו. הארגמן בחוף

מכתבים
ג) מעמוד (המשך
 ארצות מעשר ידועי־שם, קולנוע עתונאי
ביניהם. היה שהוא ציין כך אחר שונות.
 מעיז הנחתום ״אין שאמר: מי אמר וכבר

עיסתו.״ על
פתח־תקתה יצדולוי, שלמה

המולדת הדר
 העולם של קבועים קוראים ואנו היות

 באמצעות רצינו, הזה,
ל לספר השבועון,

 על האחרים קוראים
 מסויימת, ישראלית

 לפעם מפעם הנזכרת
 השבועון. דפי מעל

 חנה לזמרת כוונתי
אהרוני.
 יהודים כמו אני,
 האזנו אחרים, רבים

 ששודרה לתוכניתה,
הטל מסך גבי מעל

 בברזיל. פה ביזיה
 מן אחת היא חנה

טו היותר השליחות
ב המדינה של בות

העולם. ארצות
 בכבוד ייצגה היא

ה ואף ישראל, את
 שהתפרסמו ביקורות

 אני חלקן שאת כאן,
למכ במצורף שולח
 כי מציינות תבי,
ה את ייצגה היא
מולדתה. של הדר

הרפז, יצחק
סאו־פאולו,ברזיל

וציידות טיפוסים
 השמש״ לאור ״סיוט הכתבה תעזור אולי

 שפתיה,ים, פרחחי לריסון )1451 הזה לם1(הע
 טיפוסים אותם שדוזקא חוששת אני כי אם

 הם בכלל אם השבועון, את קוראים אינם
משהו. קוראים

רמת־גן לד,1נ אירית

ב פעמיים־שלוש והולך לים, משוגע אני
הים. לשפת שבוע

ב להתבונן יכול ולכן נשוי, אני למזלי
שם. שמתרחש במה הצד, מן שלווה,
מט לבחורות, הנטפלים צעירים שיש נכון
 האפשרות את מהן ומונעים אותן רידים

 ש־ עשיתם וטוב שקטה, מרחצה ליהנות
הבעיה. את עוררתם

 המטבע: של השני הצד את שכחתם אך
ב לשפת־הים הבאות הצעירות אותן את

 למשוך הגברים, עיני את לצוד כדי מיוחד
מכנה הייתי חברה. ולהגריל תשומת־לב

 בחלק הנושאות והן־הן הציידות, בשם אותן
לשמש. שמתחת לסיוט האחריות מן

תל־אביב דניאל, פן־ציון

הרע לשון
 במיון כ׳׳ג מיום הזה העולם בגליון

 ״קורא במדור נכתב — 23.6.65 — תשכ״ה
 החוקה, ועדת יו״ר אונא, מר כי יקר״,

 תוך ומשפט, חוק
 אישי חשבון ניהול

 לא זה, שבועון עם
 אורי מר את הזמין

 הוזע־ לישיבת אבנרי
ב שדנה שעה דה,
 כדי לשון־תרע, חוק

 את להשיג שיוכל
בפניה. השגותיו
 להעמידכם רצוני

עובדות: כמה על
 פנה 7.11.63 ביום

ו לודעדה אבנרי מר
ל שיזמינוהו ביקש
 הוזע־ מזכירת ועדה.

 החוקה, ועדת יו״ר בשם לו, השיבה דה
.29.11.63 ביום ומשפט, חוק

 למר הוועדה מזכירת כתבה שוב 1.6.64ב־
 וביקשה מצידו, חוזרת פניה ללא אבנרי,

 גם שעשו (כפי בכתב הערותיו להגיש ממנו
ה כי אז לו כתבה היא אחרים). משיגים

השבועו נציגות הזמנת שאלת תשקול ועדה
 לעתונות. הנוגע בסעיף לדיון לכשתגיע נים,

 להשיב, אפילו לנכון מצאתם לא זה למכתב
 מקום שיש הוועדה ראתה לא שכך, ומכיוון

השגו ולשמוע הוועדה לישיבת להזמינכם
בעל־פה. תיכם

החוקח, ועדת מזכירת מ״נז מן, חיה
ירושלים הכנסת, ומשפט, חוק

 — פורמלית מבחינה צודקת מן הקוראת
הזה העולם עניין. של לגופו לחלוטין וטועה

כגרזיל חנה
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