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ת קינג־־סייז קופס הדורה. מכסובב ו
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ה על לספורט 1:0 של יתרון מעניקה
מפלגות.

חיפה בהנוכיץ, אברהם

מיניסטר להקים אבנרי אורי של ההצעה
 במקצת, מוגזמת הינד, לספורט מיוחד יון
 ולשפר לטהר המיועדת תביעתו, עיקר אך
'! בעיתו. דבר הינד, בספורט, המצב את

פתח־תקווה הפועל, אוהד

 ורוחנית), (גופנית בריאות הוא הספורט
 שהרימו הח״כים וכל בטחון, היא והבריאות

 כוח — הדה העולם של ההצעה נגד ידיים
ד,בטחון. נגד ידם את הרימו חדש,

 חיפה גמזו, יצחק
הרכילות מדור אל

הבי על תמיהתי את להביע לי הרשו
ב־ ,שפורסמה כביכול, הספרותית, קורת

 )1476( הזה העולם
 של גלריה ספרי על

חאקי.
 ספק, ללא זוהי,
ל עניות תעודת

שב הספרים, מדור
בביקו לעסוק מקום

חיו — עניינית רת
 — שלילית או בית
עו הוא ספרי, על
 חס־ בציטוטים סק

 לא שמעולם רי־שחר,
 גם על־ידי. נאמרו

 דברים נאמרו אילו
 שאין הרי כאלה,
ה במדורי אלא ספרים במדור מקומם

רכילות.
 ירושלים מור, הדסה

. הפסד? או רווח
 ״חבל, לידידי: אמרתי הבחירות אחרי
טוב.״ עורך הפסדנו
 בגלל תרד העתון שרמת בטוח הייתי
►יו בכנסת. העורך של עיסוקיו

 במקום ההיפך: שקרה לי נדמה עכשיו
 פרלמנטארי כתב הרווחנו טוב׳ עורך להפסיד

טוב.
 מאד העתון השתפר לדעתי פנים, כל על
ה בטיב והן ברמתו הן הבחירות, מאז

 יימשך שזה מקווה אני שלו. אינפורמציה
ב לכנסת ייבחר כהן ששלום אחרי גם

הבאות. בחירות
 רמת-גן הר־־זהב, אבינועם

למאבק הכד
 את לברך ברצוננו השבועון, דפי מעל

נישואיו. לרגל למאבק, חברנו דייוויס, אירי
לאחווה הישראלי הנוער ועד

תל־אביב יהודית־ערבית,

מתאימים נוהליס
 למצוא ניסיתי ,20.11.65 במוצאי־שבת,

 בתל- בלינסון ברחוב למכוניתי מקום־חנייה
 שמספרה ניידת־משטרה נסעד, לפני אביב.
 הכביש. את וחסמה פתאום שנעצרה ,3078

 הכביש, נחסם מדוע לברר ממכוניתי ירדתי
אנ שני מתוכה קפצו לניידת וכשהתקרבתי

ו עלי התנפלו הם אזרחית. לבושים שים
 חשבתי תחילה הניידת. לתוך אותי גררו

 הניידת בתוך כשראיתי אבל מתיחה, שזאת
 שוטרים שאלה הבנתי באזיקים כבול צעיר

אזרחי. בלבוש
 ב־ אותי ומשכו אותי לקלל התחילו הם
 1.* במקום אבל קרה, מה אותם שאלתי כוח.

 ולהתנהג אותי לקלל המשיכו הם לענות
בגסות.
שיח ,והם טעות היתד, שזו הסתבר בסוף

 במקום עברה דקות כמה אחרי אותי. ררו
 ואמר בפני התנצל והנהג הניידת, אותה
חשודים. עצירת של הנוהל שזה

 הנוהג באמת זה האם לדעת רוצה אני
 לא האם כן, ואם חשודים, תפיסת של

 יותר, מתאימים נוהלים למצוא השעה הגיעה
ש באדם כשמדובר במיוחד גסים, ,ופחות

נגדו? הוכחה לא אשמה שום
קריית־נזטלון רייך, משה

מור
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 תינתן זה סמדדר קדימה ופות
 המצרפים קוראים של למבתכיהם
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