
מכתבים
 אתכם מעניין לא-יהודי ומי׳הו יחודי מיד,ו

שבא איתי תסכימו ברם, דאשתקד. כשלג
 ועדה עם בפני ומכריזה עומדת מיפלגה שר

 שטר־פחירות לפרוע הבטחתה על ובוחרים
 ההבטחה הזה, ובמיקרה — יאחד או זה

השמי לכנסת הבחירות טרם המפד״ל של
 לשום מיקרה בשום להצטרף לא נית

 יהודי״ ״מיהו חוק שיתוקן בלי ממשלה
 !לממשלה מחוץ תהיה היא — כהלכה

בהת לעמוד הזה, !במיקרה המיפלגה, על
 שהצביעו בבוחרים לשטות ולא חייבותה

מצעה. ועבור עבורה
 שוועדת־השרים העיתונים באחד קראתי

 פחות לסיני כזכור, שהוקמה, לעניייני־גיור
 הופעלה לא וכלל פועלת לא כלל משנה,

 הוא הרי הדבר, כך אומנם אם עד־כה.
 ונראה ראשונה, ממדרגה תרמית מהווה
 לא הזו ועדת־השרים הקמת עניין שכל
 שהמפד״ל כדי אחיזת־עיניים, אלא היד■

 ■שעה רמייה, תוך לממשלה להצטרף תוכל
 ולא הצד מן לעמוד תבעו שלה שהבוחרים

 חוק יתוקן לא יעוד כל לממשלה להצטרף
יהודי. מיהו

 מיהו יותר חשוב שלמפד״ל נראה ■אכן,
כהליכה. יהודי מיהו ולא בממשלה יהודי

ירושלים נחשוני, אריאל
גיו־יורק את כובשת גורית

 הזה (העולם בחו״ל״ ״ישראלים בכתבה
 המוצגים ישראליים סרטים על סופר )1972
ניו־יוריק. של בתי-הקולנוע !מסכי יעל כעת

ישראלי !סרט על המכריזה מודעה הנה

£ גאוגחסא !*י״ו״ס £

:וזח■וו1.והו:וי —ו■!.!.:י*ו■ .ז.זז■1י11י1■!
■י גוקסזוו זזוזוס״ז

* * £¥* ס . \ */י אזו £ ז0 ץ ק א £ . / \ או0א א 131* 57. 8£7>־ז££׳\\ 1ו
אא 57. 51* * 61*־ /י*£5. 1881* 31*££7 יזיז\/

כניו־יורק ״נורית״
בבית כמו

 והדברים יותר. ■ולא פחות לא נורית, ביזה,
המפר של דימיוגו בטוב במודעה, הנאמרים

 בליבך תישאר היא — ״נורית עליו: סם
 ביותר הפופולרי הישראלי ״הסרט :לנצח״

 שנים לעשר אחת ״רק אי־פעם״; שנעשה
 צחוק שירה, חמימות, מלא יכה סרט מופיע

 המיש־ לכל מוסיקלית ״דראמה ודמעות״!
פחה״.
 המודעה מכריזה ׳מספיק, לא זה כל ואם

 בניד בתי־קוילנוע בשלושה ייוצג הסרט יכי
שהיש בטוח לא אחת. בעת־ובעונה יורק

 אותו לראות יילכו נידיורק של ראלים
 — שבטוח מה אפל הביתה. להתגעגע כדי

בבית. כמו ירגישו שם הפרסים
ניו־יורק הרמתי, רחל

למרפא הכתובת
 כבר הזה העולם ישל קבועה בקוראה

 לידידים לשלחו והדואגת שינים, 19ל- קרוב
 )1967 הזה (העולם קראתי בארצות־הברית,

 הם טיבעיים. מרפאים זוג אודות ׳כתיבה
 חולים טיבעיות, בשיטות לרפא, הצליחו

בדם. גבוה שומן מאחוז הסובלים
הרופ ומאמצי ■מחלה, ומאותה סובלת אני

 מאד לכם מודה הייתי לי. עזרו לא אים
 הכתובת, את לי לשלוח הואלתם אילו

 המרפאים אל להגיע אפשרית דרך כל או
 הגופני והסבל והחלמה ריפוי לשם הנ״ל,

 קשה ממחלה לי הנגרמים האיום והנפשי
זו.

!מיצווה. — מיצווה שכר ויהיה
חיפה שרון, מרגלית

 שרון, לקוראה הזה העולם עצת •
)14 בעמוד (המשך

סע לאירופה? נו
ם א ם לילות { תלון ה  רצופי

תו ת באו ? מלון בי
ך מלון בחר  המלון בתי ספר מתו

 קופל של (בעברית)
ד וכבר שתתף הנ ת בעל מ  זכויו

ת ת מלאו ס שי ת ב עו סי  הנ
ת הפכני מ ם, ה חידי שר לי  א

ה שוי ך ע ת לד לחסו או לירות. מ
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ליחידים המהפכנית הנסיעה שיסת
 סיורים גם נבללים זו תכנית במסגרת

 היווניים באיים שייט בסקנדינביה,
 הריין. על ושייט נופש, באוניות
 אותך מזכה רצופות לינות 3 הזמנת

התעוגה לננוצי הסעית כגון: בהטבות
לקניית הנחות ■ חינם ונאיווסה נאוץ

 ממל הספר
 מפורטים תאורים
 מלון בתי של
 צילומים מלל

 לינה ומחירי
 מקומי במטבע

 הספר את
 לקבל ניתן

 באמצעות
י או התלוש \ 

 במשרדי
 קופל
 ברחבי
הארץ

 יעיד. !אטססודם נל!נד<ן
 מאות לך לחסוך העשויות הטבות

 צרוף לינות!בכל 14לירות.הזמנת
 גם אותך מזכה באירופה שהוא)
 חינם. לי׳י 25.500 בייטוח בקבלת
מיוחדות. הצעות ״14•׳קופל- בספר

 בארה״ב הילטון בכל לינה ;בארה״ב
 הסכם ע״פ לזוג,. $ 35 ליחיד. $ 30

 לקופל. ובלעדי מיוחד
 טובים מלון בתי של הצעות עשרות

 אירוחו בערי סופרדה-לוקס דרגת עד
העקריות.

שם

ספר
 (בעברית) !

חינם
 מלון בתי על !

 באירופה
ובארה״ב

 נסיעות קופל לכבוד
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 מצירי! התחייבות וללא תשלום כל לי(ללא לשלוח נא
 והשרותים המלון בתי את המפרט ספר

ו״4ןופל7״ בתכנית המשתתפים

:כתובת
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