יהיה חופשי לענות ללוין ,ובכלל ,להגיד
את אשר עם ליבו.
לציבור חובבי הכדורגל בישראל יש
עניין רב בכך .נמאס לנו לחיות כל הזמן
באווירה של קנוניות ,העטופות במעטה
שמועות ,לחישות והשמצות.
יבוררו העניינים ,בגילוי־לב ובאומץ.

שמיל פהנא,

רמת-גן

לחיים לוין ,שקבע בבטחון :״אתה בלוף,
צ׳יריץ׳!״ ברצוני להעיר :לא רק המאמן
הוא בלוף ,כל הכדורגל הישראלי היא
בלוף אחד גדול.

רן מדיגה,

תל-אביב

ח תיכו ת שנה א׳
אני לא מבין אתכם :איך אפשר לכתוב
על הסטודנטית הכי יפה בפאקולטה למש־

מיכל בודנקין
פטים ,בלי להראות את התמונה שלה?
דחילקום ,תראו את מיכל בודנקין!
ס ט ו ד נ ט  ,הפקולטה למשפטים ,ירושלים
תצלום הסטודנטית בודנקין — ראה תמונה.

בכתבה על הסטודנטיות ,הופיע משפט
מדהים אחד ,שבו מופיע שמו של הצייר
בוטיצ׳ילי ברשימה אחת עם הגל ,כאילו
גם הוא פילוסוף.
ברצוני לדעת מי הבור כאן ,כתב העו
לם הזה או הסטודנטית המרואיינת?

עמוס כאוס,

חיפה

תנחש.

מהכתבה שלכם על הסטודנטיות בירו
שלים׳ יוצא שכולן מטומטמות ושלום־
פריות .אני חושב שעשיתם להן עוול ,כי
אני מכיר אישית כמה סטודנטיות חכמות
ואלגנטיות .מדוע לא הראתם את התמונות
שלהן?

משה עמיר,

=ז 0
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ירושלים

♦טכר .מציאותי

0101611

יפה הצגתם את בעייתנו — בעיית בעלי
הבתים בישראל — בכתבה ״שטר לפרעון״
)העולם הזה .(1464

רחל ה מרחל ת וה מכובדת
אני שונא מושבע של רחל המרחלת
מזה עידן ועידנים ,אך לאחרונה השתנה
>חםי.
תרמה לשינוי ,העובדה כי קראתי ב
מדורה )העולם הזה  (1472שאנשים מכו
בדים ונשואי־&נים ,כמו מנהיג מפ״ם מאיר

אופנה .גברים ונשים ימ צאו

פולגת־דיאול|"צמר.

מ בו ק ש ם בבדי

בדי ״ פו לג ת־ די או ל ר צ מ ר ״

ה דו רי ם ,נו חי ם ו ק לי ם ל קי פול.
מבחר גוונים ודוגמ או ת לבגדי גברים ,נשים וילדים

^זפחז

יעקוב רוטלוי ,חבר הנהלת
התאחדות בעלי הבתים ,חדרה

ג ב ר י ם מ ע די פי ם אי כו ת,

נ שי ם

מ ב כ רו ת בדי

^©־ז0זגי9שז־)ח(

עלי לציין כי הצהרנו שאין אנו רוצים
בינתיים העלאה בשכר־דירה ממיעוטי־יכולת,
אלא דורשים שכר מציאותי מבעלי־היכ לת.
כמו כן אנו מתנגדים לאותו-מיעוט בקרב
בעלי־הבתים המקבלים רבבות ל״י דמי־
מפתח ,ומתחבאים מאחורי חוק הגנת הדייר.
יחד עם זאת יש להתחשב באותם בעלי־
בתים ,ביניהם זקנים ואלמנות ,הסובלים
חרפת רעב.

עם צ מ ר

ברשם סלניק

)המשך בעמוד (6
העוקם הדה 1475
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