
גדולה... גניבה ושוב
 לסלון גנגים פרצו הלילה
 ברח׳ בונל-אגיג, דויסון אופנה
.158 דיזנגוף

 הינם שהגנבים חשש יש
 האופנה. בשטח מקצוע בעלי

ש דויסון מר אחר עקבו הם
מאר מספר ימים לפני חזר
מו כשבאמתחתו אירופה צות

 הגנבים חדישים. הכי דלים
לסחו חוש בעלי כנראה הינם

ה זאת ולכן ויפה טובה רה
ך השניה פעם קצ תקופה תו

 ותמיד לסלון, שפורצים רה
מ דויסון מר של שובו לאחר

לארץ. חוץ

מודיע־ דויסון סלון
 בסלון, שהיתה הגניבה לאחר

לקו את לשרת ממשיכים אנו
 המודלים כי כרגיל, חותינו

 ולונדון, רומא מפריז, שהבאנו
ב שעה אותה עוד חיו לא

לרשותכן. הינם וכעת סלון
דויסון אופנת
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 גליק- תל־אביב, והמינהלה: המערכת
 • 136 ד. ת. ׳226785 טלפון ,8 סין
 משה דפוס • עולמפרס מברקי: מען

 טלפון ,6 פין תל־אביב, בע״מ, שהם
אורי :הראשי העורך • 31139
בע״מ. הזה העולם המו״ל: • אבנרי
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 שפרש ממשלה ראש

 דרש הוא בעבר חקירה
 בשגגה, וכך,
 מפלגה הקים הוא
!נואש ממנו כבר העם אך

*

 רחוק׳ לא בעבר אשכול׳
 למחוק, דרקוני חוק רצה לא

 גונה הוא באשר
 :וענה נבוך הוא

החוק!״ קראתי לא ״בכלל

¥

 מן בשם מושב, בן התוודה
 ז נאמן מפא״י איש שהיה
 לי שנודע ״מאז
 - פיאודלי חוק אותו

מהימן!״ לי הוא גח״ל רק

¥

 אלקנה׳ שמו אשר אזרח,
 קנה. לא לבו את פטפוט שום

 הביע הוא דעתו
 והצביע הלך עת

השנה. בבחירות ח״ל עבור

הצעיר הדור מטה חרות-ליברלים גוש ע״י מוגש
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 ״דיאנה״ לספרות בית-הספר בסלון לקוחות קבלת
 נערב 7—3 בצהרים, 1—9 השעות ביו יום־יום,

בלילה. 9.30 עד פתוח ה׳סלון ג׳,.ד,׳. א׳, נימים

ס ינ רי א 226066 דיזנגוף)טל (בבד1 ת

מכתבים
)4 *עמוד 1)0*3(

ה לשפה מתיאוריות הפוליטיים־ציבוריים
מעשה.

 הערבים עם בשלום ורוצה מאמינה )2(
חיוני. כורח —
 במיסגרת רדיקלי בשינוי צורך יש )3(

הקיימת. הפרלמנטרית
סטודנטית, ,21 זלצמן, דורית

חיפה ,5 ביאליק
לתמיכה ראויים

 אשר האמון את שתצדיקו אני מקווה
 אנו- וביניהם רבבות,

לרשי־ רוחשים כי,
קו לבם אתן מתכם.

 תוך זו, לקדנציה לי
 את שאמנם אמונה

 במצע- כללתם אשר
ה אל תוציאו בם

 ישאדו ולא פועל,
 מילים בגדר הדברים
מתות.

 של זה, במצב
 המפלגות הסתאבות
 קנוניות הגדולות,
בהי חוסר עדתיות,

 ליבוי מדינית, רות
למפ עמיו את אזרח כל נושא אחים, שנאת

 שהוא, כל לשיפור שיביא לגוף או לגה
לק לחתור ומוכן השואף גרעין ובהיותכם

 ראויים הקיים, המצב ושיפור שינוי ראת
בעדכם. שאצביע הנכם

סורת. ,27 לוי, גבריאל
תל־אביב ,23 ברנדח

צעיר דם
דתית. כפייה נגד )1ן
במרחב. אמיתי שלום בעד )2(
ה על־ידי האומה כספי גזילת נגד )3(

לשלטון. מקורבים
לכנסת. צעיר דם הכנסת בעד )4(
 ובלתי לוחמת אופוזיציה יצירת בעד )5(

חלודה.
טבח, ,27 יל?, צכי

נץ פרדס ,32 חח דוב

ארצות-חכדית נוסח
הרע. לשון חוק )1(
הצבאי. הממשל ביטול )2(
הדתית. הכפיר, נגד )3(
ערב. וארצות ישראל שלום למען )4(
 של זו (נוסח יסוד חוקת חקיקת )5(

ארצות־הברית).
,20 שירזי, סמי אליהו

חל־אביב ,12 מאיר רבי יהלומן,
להמשך מקווה

 הזח שחעולם הרעיונות עם מזדהה אני
השות השלום, רעיונות נלחם. ולמענם מביע
 כוזו־ חוקה לחקיקת המלחמה המרחבית, פות
 לקוזת רוצה אני מהמדינה. הדת והפרדת בד״

השישית, בכנסת גם בכך שתמשיכו
ייצור, טמאי ,2* גולדברג, שלמה

תל־אביב ,22 הסירה יורדי
המימשל עול

 כוח _ הזח העולם ברשימת תמיכת
 ה־ השבועון של הישר מהקו נבעה חדש

 ומהערכתי מסויים,
לעורכיו.
 ערבי צעיר בתור

 להוריד היא דאגתי
ה המימשל עול את

 אחווה ולקיים צבאי
ה העמים שני בין

 זהו בארץ. נמצאים
ה מעקרונות אחד

מס וזה הזח, עולם
 שאתמוך כדי פיק

ברשימה.
,22 נצר, מוחמד

 מעשי,בית־חוליס אח
שער־מנשח ,ממשלתי

 הזמן לבעיות ערי*
 שהובעו הרעיונות עם כללית הזדהות

 שאין שלגו, למישטר בקשר הזי/ בחעולם
 החלפתו הדיבור, את עליו להרחיב צורך

 לבעיות הערים וצעירים, חדשים בכוחות
הקודמת. המאה לרעיונות ולא הזמן

מזכירה, ,21 אייזמן, יהודית
תל־אביב ,76 דיזנניוף

 תיגתן זח □מדור קדימה זכות
 הסצרסים קוראי* של למבתכיחם

לםכתכיס. תצליטיוזם את

!464 חז׳ה 0זע)ל1


