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מאות בחמש המעשה הכל
שב* האמריקנים התיירים מטפלים
״קרו־ באניית־הפאר או כתיירים

 יכול היה לחיפה ניר,״
 הנזק אלמלא לקומדיה, נושא לשמש
יש מדינת של הטוב לשמה גרם שהוא

תיירות. של כארץ ראל
 רבים התכוננו לחיפה האניה בהגיע

 הקודש, עיר לירושלים טיול לערוך
כח יעלה הטיול כי לשמוע, נדהמו אך

 העשירים התיירים לאיש• דולר מישים
ורגי הדולר את להעריך יודעים האלה

חש כל ולבדוק המקח על לעמוד לים
 הם דולר חמישים הפרוטה. עד בון

לח אפשר שם באמריקה, ניכר סכום
 סרבו והם — חודש חצי זה בסכום יות
 של טיול על כזה סכום לבזבז לכן
יום. חצי

הנוס ורוב לדרכה הפליגה האניה
לאמ וחוזרים בטיול השתתפו לא עים

פוש ישראל שבמדינת הרושם עם ריקה
התייר. מעל העור את טים

אשמתי. זו אין : הממשלה טוענת
הטיו־ את מארגנת פרטית חברת־תיור

 ולשלוסם, לסעוטיה נחוגה
 קדמו ורצון בשמחה

 המוצר אח האמהות
עתה זה שהוצא חחדש
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 ומשקים המרגיע לגולין
 של הרגיש עורו את

ק. התינו
ת למען או  ילדיך ברי

 זה עדין בשמן השתמשי
 ולפני סיד. סב א ה לאחר

החיתולים. החלפת
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 כעת אבל המחיר. את נקבה והיא לים
 בענין נקיה אינה הממשלה שגם נודע
 באמריקה שלמו שהנוסעים מתברר זה.
הישרא לקונסוליה אחד כל דולר 10

תיי של ויזה וקיבלו בניו־יורק לית
 דולר 5000 הממשלה שלחה כעת רים.

 ״קרו־ לנוסעי שם להחזיר כדי לאיטליה,
 שלא מפני הדולרים, עשרת את ניר,״

הוויזה... את ניצלו
 הזה, כדבר קרה לא שעוד לי נדמה
 רשיון דמי פרטי לאיש תחזיר שממשלה

 אבל ברשיון. משתמש אינו שהלה מפני
 את תתקן לא זו יוצאת־דופן ג׳סטה גם

 פשיטת־ התיירים על שעשתה הרושם
בחיפה• העור

 לתיירות. מחלקה מקיימת הממשלה
 פניהם קבלת על ממונים יש בסוכנות

 להסתדרות מחוץ־לארץ. אורחים של
 ויצ״ו, גם לתיירות. אגף יש העובדים
בע עוסקים הכלליים והציונים המזרחי

 קרן בזה עוסקים וכן טיולים ריכת
 מוסדות ושאר הקימת הקרן היסוד,

היול ריבוי כנראה, ופרטיים. צבוריים
 הרך של לבריאותו סגולה אינו דות

הנולד...

, בוב דרישת״ לר י  ד,ח־ הכתב מ
פרס״, ״יונייטד של רוץ שלום

 שליחויות תמיד המחפש מהודו״סץ...
 המסוכנים המקומות אל

 בא־ עבודתו מתקופת לנו זכור ביותר,
המח של הפעולות בימי רץ־ישראל

 יושב הוא עכשיו האנגלים. נגד תרת
 ששלח ובמברק הודו־סין בירת בסאיגון,

 : כותב הוא ימים כמה לפני משם
 המצב לחקירת האמריקאית ״הוועדה

 עומדת הדרומית־מזרחית אסיה בארצות
פעו להתגברות ומחכים לסאיגון להגיע

 הוויטנאמית המחתרת של הטירור לות
להת יכולה הוועדה כוח■ הפגנת לשם
 שהן רימון־יד, התפוצצויות לשמוע כונן

 של פאריס־זוטא בזו יומיומי מעשה
הוו חברי הודו־סין. הצרפתית המושבה

 ביום לפאריס דומה שסאיגון ימצאו עדה
הקוניאק גומעי :אחד בהבדל שרב,

 היושבים הטיילת, שלאורך בבתי־הקפה
 יושלך מתי יודעים אינם מעולם בחוץ,
 העובר ג׳יפ מתוך רימון־יד עליהם
 :במדים אנשים מלאה העיר ביעף.
לב מצנפות חבושי הזרים לגיון חיילי
 המוטסת, הדיביזיה של ״כלניות״ נות,

 שמדיהם ימיה קציני שחורים, סנגאלים
 העתונאים, לנו, זהב. בגדילי מקושטים
 בארץ־ישראל שהיתה כמו היא ההרגשה

הקיצוני״. הטירוריזם של השיא בימי
 הוייטנאמית הלאומית התנועה אוהדי

תנו מנהיג להו־צ׳ו־מין, בודאי, יאחלו,
 יסתיים בהודו־סין שגם ד,שיחדור, עת

 הצבא ובפינוי עצמאות בהשגת המאבק
בישראל... שנסתיים כפי הזר, והשלטון

ה ע צ היפה הוועידה אחרי ה
בתל בבית־העם שהיתר, לוועד

למ הוועד מטעם אביב השלום
 הופיע בה השלום, . ען

 אנשי עם יחד ם י ו ב נ י ר ג יצחק
 והערבים, היהודים והקומוניסטים מפ״ם
: הבלתי־מפלגתים מן אחד אמר

 צריבה הוועידה היתד, דעתי לפי —
 עבדאללה למלך מיוחדת ברכה לשלוח

 נשיא־ להיות לו ולהציע ברבת־עמון
 השליט הוא הרי הוועידה. של כבוד

 המוכן מדינות־ערב שליטי מכל היחיד
 — ישראל מדינת עם שלום על לחתום

 נפשות, בסכנת ממש זאת עושה והוא
שירצחהו מאיימים המופתי אנשי כי

שראל אמריקניים מיליונרים בי

 המסיעה ״קורונה״ הלוקסוס אנית בספון אמריקניים מיליונרים
 הם לגולגולת. לירות 2000 תמורת הארץ כדוד סבים אותם

 ירושלים - חיפה •מהנסיעה יודעים שאינם מכיון מחייכים
לאיש. ל״י 17,500 תעלה
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 שם י על חורשות נטעו השבוע
 ליד רוקח ישראל העיר ראש
 שם על הדסים וליד שבע באר

 הגב׳ :בתמונה הנשיא. אשת
 קול, משה מר סמואל, הדסה
 וראש הסוכנות הנהלת חכר

 ויצמן ווירה הגב׳ הנוער, עלית
ארנון. סרן ורב

פשיטיצקי הצלום:

 אינו כלום — כזה שלום רודף נפש.
 השלום רודפי ועידת מצד לכבוד ראוי
? שלנו

: בעל־הצעה לאותו לו ואמרו ענו
 מכל במחילה,' כלום, הבינות לא —

 בין לקרוא לדעת צריך הזאת. הוועידה
השיטין...
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