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1 .243224טל. ת״א 100 ירודה בן דחי טורם איריפה ע״י והביצוע והארגון,התכנון

110 עם

רמה באוניה הישראלית) דן עבר(לש ו

יוון;ילקפריסין,כרתים
 ברמה ארוחות חויה, הפלגת לך מובטחת ב״ויגינה״

 תזמורת, ודיסקוטק, מועדון שחיה, בריכת מעולה,
 מקלחת התאים בכל מלא, אויר מיזוג בארים,

 במחיר מעולים תנאים ועוד עמודים ושרותים
לכל. כדאיים ובתנאים

 או דרישותיכם לפי בתאים •ההפלגה
 $25 מ־ החל במחיר מרווחים במושבים
 הפרטי. רכבך עם הפלגה אפשרות

 $260מ־ החל במחיר חופים שייט •שבוע
בהפלגה, וחזרה היעד למקום •טיסה
 רכבם את להביא למעונינים במיוחד מתאים

אישי. ביבוא
ראשון. יום מידי חיפה נמל את פוקדת האוניה

 1964 בניה שנת א״א, סיווג דרגת
היום: עוד מקום הבטח
 בע״מ נוסעים קוי מנו

ימית תחבורה בקוי אמינות
 03־244086 03־246601 טל. :תל־אביב

 04־532102־3־4 טל. :חיפה
055*24011 טל. אשדוד:

בארץ הנסיעות סוכנויות ובכל

24

מכתבים
ה ל1טי ח  דו

ח קו ש פי ח־נפ פיקו
 להציל נסע שר״הנריאות

 החולים הצלת המדינה. את
 היא מהשביתה הסובלים

 פחות הרבה משימה
חשובה.

 מפני המדינה את להציל ״מוכרחים
 אליעזר הכריז לכלותנו,״ הזוממים
 מצלמות״הטלוויזיה מול אל שוסטק

 האיש: של מיקצועו למטוס. ועלה
 מדינות הצלת עיסוקו: שר־בריאות.

 רפליקות השמעת תחביבו: זדים. למפנ
אלמוות. בנות

 כל-כך, רבים צחקו לא מעולם
 קלושה מבדיחה כל־כו, רבה בזהירות
 מסיבות נדרשת הזהירות כל־כך.

 חלילה ילקה מהצוחקים מי אם ברורות:
 לפנות. למי לו יהיה לא בכאב־בטן,

 האחראי והשר שובתים, הרופאים
במרומים. ונעלם בדיחה הפריח

 חשובה כה מיבחן שבשעת מעניין
 לנכון משל ירוחם מצא לא למדינה,

 באופן כלשהי. לוועידה למהר
 הסיורים, יצר אותו תקף לא יוצא־דופן

דחופים עיסוקים לו מצא והוא

משל מטייל מזכ״ל
י־ לצחוק

 לאדם שקשה כשם אולם ריקנות.
 קשה כן הפוליטית, עמדתו את להסוות
 — ריק פח פנימית. ריקנות להסוות
 וכך מגע, מכל מצלצלת ריקנותו
שמעון(״האופ של ריקנותו מצלצלת

 תוכן חסר מנהיג פרס. הירדנית״) ציה
 הליכי־רוח. אחרי ונגרר הולד פנימי
 נגרר הוא הסביבה את לעצב תחת

אחריה.

שוסטק מטייל שר
בזהירות אבל -

 וגיבוש באיחוד פרם נכשל לדעתי,
 בהוצאת הישראלי, מחנה־השלום

 הפועל. אל הכוח מן החיובי הפוטנציאל
 רבה, במידה זה, כישלון לזקוף יש

 כהונתו המשך אופיו. לתכונות
 ערובה הוא העבודה מיפלגת בראשות
הליכוד. של שילטונו להמשך
 מבית אולי — הישועה תבוא מניין
 שהידר ברור להתנבא. קשה הנשיא?
 הראשית ״האופוזיציה של הנוכחי

דבר. לשנות יכול אינו במדינה״
פתח־תקווה שטייג, שלמה

• • •

 המדובר אץ הפעם פלא. לא בישראל.
 ההסתדרות מזכ״ל על שבו במיקרה

 בשביתה אלא עובדים, קבוצת על להגן
 מעוניין כצד משל החבר משמש שבה
 לוקח הוא זה תפקידו ואת כמעביד. —

ברצינות. יותר הרבודהרבה
נתניה רופא, יוסח

• • •
ח ק פ — רי

ת 1ח11ריל־, ל צ ל צ מ
 ערובה הוא פרס שמעון

הליכוד. שילסון להמשך
 והשועל״ ״האריה מהקטע נהניתי

 הפוליטי בג׳ונגל ).2380 הזה (העולם
 ללבוש פרס שימעון מר נוטה הישראלי

 וסימפאטי, מתון מדינאי של כסות
 שהופיעה תמימה פוליטית בתולה מעין

 משום־מה הכחולים. השמיים מן
 נערי של פרס את שכחנו קצר: זכרוננו

 ידיד מיבצע־סואץ, איש בן־גוריון,
 פרס רפ״י, של פרס מנגנון־החושך,

ההתנחלויות. ותומך הנץ האינטריגנט,
 את להשכיח מצליח הוא כיצד

 בכישרון ניחון שהוא כנראה עברו?
 המסיבה היום מסיכות. ללבוש נדיר
 השפוי הפוליטי המחנה ראש היא

 תומכי אם מחר, יהיה מה בישראל.
 לצאת יחליטו במערך מוזנה־השלום

 ינסה לא האם — נפרדת ברשימה
הליכוד? עם בניציות להתחרות
 העבודה תנועת יו״ר של יכולתו

 פועל היא ולוליינות גמישות לגלות
של אלא דראמתי כשר של לא יוצא

ם אין ע  ט
ן לונ ת ה ל

 ליכוד היום מפא״י, אתמול
נשארת. תמיד והבריונות -

 איים אשר בבריון נתקלתי לאחרונה
 משלום שאני מפני במכות. עליי

 אמר הבריון בערבים״. ו״תומך עכשיו.
 כעצבני, עצמו הציג מהליכוד, שהוא
 שלום אנשי את שונא ערבים, שונא

 לתקוע מוכן שריד, יוסי ואת עכשיו
כדור. בשנינו
 באותה למדנו היטב. לי מוכר הוא

 לי זכור ברמת־גן. בבית״ספר כיתה
 היו שנה), 25כ־ תקופה(לפני שבאותה

למפא״י. בריונות״ ״שהותי נותנים אחיו
 לו סיפר שמישהו אחרי שנה, לפני

 שהוא עליי איים קומוניסט, שאני
במכוניתו. אותי ידרוס

 תלונה להגיש חושב איני
 החם יחסה היטב לי ידוע במישטרה.

 ובתי־המישפט המישטרה של והאוהד
 שמאל אנשי נגד הפועלים לבריונים

 העונש לכולנו זכור עכשיו. ושלום
 בהפגנת שאיים הבריון שקיבל המגוחך

 גרינצוויג אמיל רוצחי עכשיו. שלום
 אם בכלל וספק נתפסו טרם עדיין
 שפגעו הפצצות ומניחי אי״פעם, יתפסו

 שבעה, באסם הערבים הערים בראשי
 לא טאוויל ואיבראהים ח׳לף בארים
לעולם. ייתפסו

 במישטרה בחקירתו יספר הבריון
 ומיש־ ,התלוצץ ושהוא חברים שאנו
כשימחה. זאת תקבל ישראל טרת

גן רמת לוי, שבתאי

2384 הזה העולם


