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המקום:
שה לבלוי ת חופ לי א די ה אי מ ר ה ב ה בו (כספי באירופה. ביותר הזול ובמחיר ג

לקניות). וגם להנוח לבלות. לך יספיקו ההקצבה
 חלומייס. ים חופי ק־מ 15,000 ציוריים. איים 1400 תוססים, ובלוי קניות מרמי משגעים נופים

קזינו. ובתי לילה מועדוני יקרים). (לא פאר מלונות ויאכטות. צלילה מועדוני
 אורחים. להכניס היודעים שמחים ואנשים מרפא מעיינות הסטוריים. אתרים

 ולקבוצות■ לבודדים תכניות של עשיר מבחר תמצא אצלו שלך, הנסיעות סוכן אל פנה
קרקע. סידורי עבור $ 60 + קבוצתיות לטיסות מחיר *

עם פשלה בשתוף

 ספרו לאור יצא
 ב דן של החדש

 כ ״תפוש אמוץ ן
 יכול״ שאתה מה

 האבסור במחיר
 ה ל״י. 21 של די

 סרט־מ הוא ספר
 העו תח־מפורש

 ענ1 בפשיעה סק
 מב מנקודת ישר.

 ולאו מוסרית ם
חוקית. דווקא

 וממום מצומצמת פרטית מהדורה
 ואז למזמינים גדואר נשלחה פרת
 2554 ת.ד. ״מציאות״ הוצאת לה.

תל־אביב.

מכתבים
)11 מעמוד (המשך

המ עם להתקשר המבקשים הקוראים ולכל
 מודעות־הפיר־ את ש3לח — הנ״ל רפאים
לפר נוהג ד.זה העולם אין בעיתונים. סומת

אלו. מעין בכתבות כתובות סם
דח־סיקה 7ש הנס

 באריקא- פה יהיו ״מחר לכתבה בקשר
 את להסב רציתי ),1971 הזה (העולם דות״
 לתמונה .מתחת לכותרת תשומת־־ליבכם את
 נהדע, אומנם הוא הסרט במילאנו״. ״נס
 יוצר של אלא — פל״ני של איננו אך

דה־סיקה. מטוריו אחד, איטלקי
 גבעתיים אי,3ג חנה

 פליטת־קול־ על מתנצל הזה העולם •
 שטילפנו הקוראים עשרות בפני זו מוס

ה על למחות כדי בהתרגשות למערכת
סילוף.

השולמית נסיעות
 וזבדי- נסיעות על שפירסמתם בכתבה

 השאר בין צוייגו )1969 הזה (העולם כנסת
 חברת* של והשהייה הכרטיסים מחירי
בחו״ל. ׳אלוני שולמית הכנסת

 נסיעותיה כי הרושם את ליצור .ניסיתם
 בישראל לציבור ״עלו״ אלוני ח״יב של

אלוני חברת־הכנסת להד״ם. ל״י. 40,203.00

אדוני שולמית
מי? חשבון על

כאו באוסטרליה למסע־הרצאות הוזמנה
 ואירגויני-׳הנשים אוסטרליה ממשלת1 רחת
 היו במיקום והשהייה הנסיעה כרטיסי שם;
 אוסטרליה. חשבון!ממשלת יעל כולם

בעיתונכם. זה :מייכתבי הדפסת על אודה
עו״ד, לבני, יונתן

 ירושלים ״יעד״, סיעת מזכיר
 שהמחירים בפירוש בכתבה נאמר •

ו הנסיעות מחירי הם המצוטטים ל י  א
ו צ ל א ם נ י ע ס ו נ ו ל!שלם ה ב ע

, רן ם מ צ ע  הן הנסיעות שכל אך ב
 או היהודי הישראלי, — הציבור חשבון על

הזר.
לדמים הכיבוד סל

 לעגלתם רתום אינו רוסום שדמיס כיוון
 דילן, בוב של מסוגם עמיתידלנסיעות של
 עליו מרימים אתם פונדה, וג׳יין באז ג׳ון
 הסנובי־שמאלני־איגטלקטואלי אפכם את

7 )1970 הזה העולם (״רחל״,
 ולא הנוער, בו מוצא מה לכם אגלה

 ד תיכון בוגרי אלא הפרברים, נוער רק
 מצויין, טכסט עריבה, מוסיקה פאקולטות.

 מזמרים הועתק שלא אישי סיגנון ובעיקר
קודמים.

 הג׳יימס־ לסירטי לי ברום שעשה מה
 עשה מוסווית), גיזענות בעצם (שהם ־בונד
 ביל- זה ובעד לזמרי-הפום, רוסוס דמים

צל״ש. לו מגיע בד
דמים! לחי, כזז

 בלגיה אנטוורפן, קופל, אליעזר
ז־ הדתיים קוראים מה

 בעצם בביטאון שהתפרסם מיכתב הרי
דתי: ביטאוךנוער—

 עם תחרות לעיתונכם: אתגר לי ״יש
עזה. ברחוב במספרה... הזה העולם

 מעט ולא רבים, דתיים בה ״מסתפרים
 העיתון שמציע ב׳ליכליוך להציץ מתפתים
ב היחיד כימעט שהוא משום לקוראיו,
מספרה.

 למספרה להכניס ברצוני בו, ״כמתחרה
ול האווירה, שיפור לשם בעצם, גיליונות

אליכם.״ פניתי כך שם
 לשמוע ישמח הזה שהעולם סבור אני
 בין עניין מוצאים דתיים אנשים שגם
דפיו.

ניר־יצחק קיבוץ שני, נחשון

1973 הזה העולם14


