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פדום
 מודרכים טיולים

 ,באירופה
 נופש פלוס

יוון באיי
* י ל ה כ ז י מודדכים עיזליםד

 ״פלוסים״. שכולה התכנית
 עם משולבים באירופה טיולים מגוון

 ־־־ הציורי באי חופשה ביוון, ביקור
 יוון לאיי תענוגות ושייט קורפו

ותורכיה.
 ־־ לכיס״ ״פלוס גם היא פלוס אירופה
 מרמת נהנה אתה כספך תמורת

 מטיולים, מארוחות, גבוהה, שרותים
 מספיק, לך נשאר ועדיין וחוויות בידור

 לבלות, בדי ההקצבה, מכספי
וליהנות. לקנות

 יום. 24ו־ 21 ,20 הטיולים: משך
 ל״י 6500.—מ החל המחירים:

ומסים. טיסה מחירי כולל

 ,57 בנימין נחלת תל-אביב, ; בע״מ דיונהויז במשרדי — והרשמה פרטים
 .266222—3 טל. היהלומים, בורסת בנין רמת-גן, .622555 — 622406 טל.

הנסיעות. סוכני כל ואצל

לעתונאות הספר בית
 אמריקה ציוני בית

ב י ב א ־ ל ת
:הבאים לקורסים ההרשמה נמשכת

צבור ויחסי פרסום *
עתונאות *

 גריל פיקנט
ש קי של!

 יצא ומתוחכם משוכלל חדיש מכשיר
 משפחתי גריל פיקנט לשוק. עתה זח

 לחצות נוכל עתה זק״ש. מתוצרת
 כה עד מהם נהנינו ,שלא ממאכלים

 גריל, :להכנתם אמצעים מחוסר
 ללא והכל וסטיקים טוסטים פיצה,
ד... נשמו שמוש עו  ו
 של המשפחתי גריל'׳ ה״פיקנט מחיר
 הבלעדיות ותכונותיו עממיותו זק״ש

 וצלי גריל כל להכין מאפשרות
 ביותר. המוצלחת בצורה
 עונה זק״ש של משפחתי גריל פיקצט

 הן ביותר הקפדניות הדרישות על
ועיצוב. טיב איכות, של

(מ) בתיאבון.

21.5.75 הלימודים: פתיחת
14.5.75 :ההרשמה סיום

:והרשמה מלאים פרטים
 אמריקה, ציוני בית לעתונאות, הספר בית

 תל-אביב, ,26 גבירול אבן רה׳
 לפנה״צ, 1.00 עד 9.00 השעות בין יום כל

.265870 טלפון אחה״צ, 7.00 עד 5.00

ובהצלחה במהירות למדו

1 ר צ ק ת 1
אנגלית ו/או עברית
גרג(כר־קמא) באולפן

 .224532 טל. ,5 גורדון ת״א:
 ״במעלה״. בי״ס חיפה:

.21.5.75ב־ חדש קורס

 ל בחיים אושר מחפשת את
 את תמצאי כ״מטרימוניאל״
לך החסר

ל״מטריפוניאל״. היום עוד פני
 ירושלים, ,23 שמאי ״טטרימוגיאל״,
02—234334 טלפון:

 טרמפ תן
לחייל

ם מכתבי
)7 מעמוד (המשך

 או-ורק היו מפיו ששמענו ומה עורו, הפד
ווזו-לא. מקוטעים ומישפטים גימגומים

תל־אביב אילץ, שמואל
מהכרנש! אותנו שישחררו

 דד עצמו מוצא אלה טרופים בימים גם
 מערכת של טיבה על וחמה תוהה בנאדם

 — לתפקידים אנשים בבחירת השיקולים
שבהם. הזוטרים ולדגם
 שזכה של,הקריין קולו ובוקע שב הנה

 המגונה ״הקריין בכינוי — בכדי ולא —
 אחרי וזאת גלי־האתר, מעל — ביותר״

ומרנינה. מבורכת היעדרות,
בלתי־נסבל, אינו מופגן חוסר־פיקחות

 מנוכחותו עצמך להדיר אתה יכול עוד כל
 יצר־התבלטות להפגיגה. הנהנה האדם של

 בה הלוקה עוד כל מזיק, אינו חולני
 קהל- עיקר את — הוא־עצמו — מהווה

מאזיניו.
 אחד, באדם חוברים הללו כאשר אך

 בתחנת־שידור המיקרופון מאחרי היושב
 פיטפד בשיפעת אותנו ושוטף פופולרית,

וה — נהמותיו אנקותיו, צעקותיו, טיו,
 האישי שמו על בלתי-פוסקת בחזרה עיקר׳
 ובאדישות בחוצפה גובל הדבר — המלא

 — הציבור ולדעת הטוב, לטעם מרגיזה
התופעה. קיום את שמאפשרים הללו מצד

 אלי של ומיגבלותיו הנפשיות בעיותיו
 בלבד. בעיותיו־שלו הן ׳שראלי־לי-לי־לי

 את יטהרו אם צה׳׳ל גדי מפקדי יעשו טוב
 ויפה ברנש. אותו של מנוכחותו התחנה
קודם. אחת תוכנית

,מאזינים), קבוצת (בשם א.מ.
תל־אביב

דניאל״ האסשל,, ריבו
 חיפה את כעת מסעירה לכם, כידוע

 לארח עמד 10 מרתף דניאל״. ״האח פרשת
אוני של דיקן־הסטודנטים עם יחד אותו

 וההופעה הוד, ברנרד הרב חיפה, ברסיטת
בטי ״נימוקי בשל האחרון ברגע בוטלה
ב מכבי־האש כי מסתבר כאשר חות״״.

המיקרה. על כלל ידעו לא חיפה
 הדתית הסיעה כי התברר לאחר־מכן

 ירניצקי, פרופסור של בראשותו בעירייה,
 ירניצקי (מדיברי התוכנית לביטול לחצה

 היהדות ראשי כי התברר ,28.4מ־ במעריב
 בו־ יתנצרו הערב שבאי חששו החיפנית

במקום...)
 במגילודזזעצם- גסה פגיעה שזוהי מובן

 ויש ישראל, מדינת של ובחוגי־היסוד אות
מופגנת. גיזענות משום בכד

 כ־ לוחם עיתון כי הראוי שמן לי נראה
הפרשה. על יעלה הזה העולם
 הצלת למען רבות עשה דניאל האח אגב,
 והוא השואה, בתקופת באירופה יהודים

 הגיש כאשר מיספר, שנים לפני נתפרסם
 חוק- (כנוצרי) עליו שיחול על-מנת בג״ץ

השבות.
חיפה בדד, עודד

הכבוד כל
 רק בעיתונכם, האחרונים הגילויים על
הכבוד! כל אחת: מילה

חיפה שפירא, ראובן

בדישו שור תחסום כן
 — (ובעיקבותיכם אתם למה מבין איני

 כץ בן־ציון לצור, נטפלים העיתונים) שאר
 פישרד- מישרד־הביטחון, פקידי (מעמידר),

 הרי ו עליהם עליתם למה ועוד. השיכון
 :בתורה הכתוב את מקיימים הם סוף־סוף

ן זוכרים בדישו.״ שור תחסום ״לא
ה אשכול לוי של הפסיקה את זוכרים

היהו הסוכנות גיזבר כשהיה עדיין מנוח׳
 שמורק אמיל ד״ר כשמבקר־הסוכגות ? דית

 — נחמדה לשון (איזו ״אי־סדרים״ גילה
 הפקיד את לא פיטרו ונופת!), צוף ממש

 ה...מבקר. את אלא המעורבים, הפקידים או
הפרץ. נפרץ וכד

ב רמים תפקידים קיבל המנוח אשכול
ה למנגנון הציווי את והעביר ממשלה,

 פינחס — יורשו מיליארדים. על חולש
 הלך והכל ״השיטה,״ את שיכלל — ספיר

 יונדהכיפורים. מילחמת שבאה עד חד־וחלק.
 ולאו- רבות, לנו קילקלה הזאת המילחמה

המדיני. בתחום דווקא
 הכתוב.״ מן גורעין ״אין כי היה מקובל

 מהכתוב, לסטות הפעם נצטרך כי נראה
 בדישם. השוורים את לחסום כן ודווקא

הדבר. בקיומנו
קריית־חייס פנחסיק, מ.

ה העולם8 1967 הז


