
מכתבים
העדתי הסקנדל
 הליברליים הח״כים מריבת על המאמר

 אבל סקנדל. באמת הוא )1575 הזה (העולם
 על כשמש ברורה התקפה זוהי הרי מצדכם:
כהן־צידון! הספרדי

נתניה אבוטבול, שמואל

מדוע  אנטי־ כה רשימה פירסמתם ...
 המהפכה מחבר של מחסידיו איני אשכנזית?

 שלא חושב זאת בכל אני אבל האשכנזית.
הראש. על לנו לעלות צריך ספרדי כל

תל־אביב אנגלבאום, שמואל

פיינברג אבשלום
 יונתן שבעיני להזכיר צריכים הייתם

 הצעירים, העברים תנועת אבות ושאר רטוש,
 אבשלום ובייחוד — ניל״י אירגון נחשב

ה לאבות — )1575 הזח (העולם פיינברג
הצעירה. העברית תנועה

ירושלים רן, אהוד

״אילת״ אח״י
 הזה (העולם אילת של לטיבועה בקשר

 כלענה: מרות שאלות נשאלות )1574
 דן, ואת סומרפין את מעדיף המישטר

 המדינה. מבקר דו״חות ראה
 המישטר. הוצאות את משלמים כולנו
 הגבוה המחיר את שילמה אילת אח״י

בגלוי. בה מחזיק ואני דעתי זו כך. בשל
קרית־חי־ט גילת, לוי

. .  אשר לשעבר, חיל־הים איש הריני .
 של וחצי שנתיים משן אילת אח״י על שירת

שנה. חצי לפני עד — שלי שירות־החובה
 1574 הזה בהעולם מופיעה אשר בתמונה

 ״4. למספר מעל בדיוק עצמי את מזהה אני
 .40—ק הסימון של

 בנמל־הקישון. אז עגנו
 שצויינה הסירה כי להבהיר רק רציתי

 ואילו סירת־חתירה, בדיוק היא כסירת־מנוע
השני. בצד נמצאת סירת־המנוע

ראשון־לציון כנען, שמעון

צעיר־השגה
 (העולם בעיתונכם, שהופיע לקטע בקשר

 שבני לציין עלי תשקיף במדור ),1575 חזה
 נסע פשוט אלא מהארץ, ירד לא יצחק

 שתוכנן כפי שנים, שלוש למשך ■ללמוד,
המלחמה. לפני עוד <מראש,
 מדי מולדת לחופשת לשוב מתכונן בני
 ארצה לשוב שנים שלוש ובתום קיץ,

לצמיתות.
 תל־אביב יפעת, יצחק של אמא

ומשרפות פליטים
 דיין במקום הוא כי לכם, שכתב האיש

 את לשם מכנים והיה משרפות מקים היה
 אני אין וגברים, ילדים כולל הערבים יכל

זאת. כתב מדוע יודע
 עוכר הוא מכתבו את שמפרסם מי אן

 תעמולה לעשות שמטרתו מטורף ישראל
לישראל. זדונית ארסית,

תל-אביב מינצר, אריה

צור־שלום מצוקת
 ללא פה נמצאים צור־שלום, תושבי אנחנו,

 רק יש רופאים. כל
אחד, ציבורי טלפון

פעם. מדי המתקלקל
 לנסוע צריך ואז
 לקריית- עד רחוק,

 רוצים ואם ביאליק,
 צריך סרט, לראות
לסביניה. לנסוע
 לקנות שרוצה מי
 לחכות צריך לחם,
— לפחות שעה חצי
ח־ ארבע רק יש כי

ה בכל נויות־מכולת
צור־שלום. שכונה
 יסבלו מתי עד

צור־שלום? תושבי
בנו. שמטפל מי אין
 מטפלים בארץ כאן
בפוליטיקה. רק

הררי, אשר
צור־שלום הררי

לפנטגון הפלישה
 עיתונאית, מבחינה אבנרי, אורי של דיווחו

מאוד. ומעניין קורקטי היה
 להשתתף עליו היה שלא סבורני אך

 ארי תאסור שמא רק ולא מיצעד, באותו
 ההיא, בארץ המתארח זר ח״כ צות־הברית

 עניין הוא מיצעד שאותו משום אלא
)4 בעמוד (המשך

-----------------------------;-----------------------——------------:——-------------ץ

 הבינלאומית האופנה מעצבת של ידה חתימת
 משכית באריגי בחרה אשר טריגר, פולין גב׳

 בתי עבור 1968 אופנת־חורף דגמי ליצירות
ובארצות-הברית. באירופה האופנה

 לשמלה ל״י 92מ- במחירים מדגמיה, שבעה
 החורף בקולקצית נכללים למעיל, ל״י 295 ועד

 בבנין משכית של האופנה במרתף המוצגת
אביב. תל 32 יהודה בן רח׳ על, אל

; ו י כ ז ע מ
יפים דברים רק יש במשפית

>\
ם ח ן ש סו נ בי ן ל לו אי

העבודה משרד בפ<קוח
וערב יום קורסי ניפתחים

פנים באדריכלות
פנים) ועיצוב (ריהוט

ה במדינה היחידי הקורס  המקנ
ת גמר תעודת לבוגריו ממלכתי

 העבודה משרד מענקי
שוחררים לחיילים מ

ם י ט ר : פ ה מ ש ר ה ו
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5״ 0857 0 8
 שלבש הגבר
שחור צעיר

 מודי יוסף אהב ,20 בן בהיותו
 בארצות־ מיין במדינת יורק מהעיר
 הירסט. מארי בת־דודו את הברית

 יוסף לו. להינשא סירבה היא אולם
 ומאותו שחורה במרה נתקף מורי
ש שחור צעיף פניו על לבש יום

 32 במשך בפומבי הופיע לא בלעדיו
 פניו על שחור צעיף עם גבר שנה.

 יותר הרבה מלבב, מראה זה אין —
 כשהן ישראל נשי את לראות נחמד

״מרסי״. גרבי את לרגליהן לובשות
 לב שימי המגוזן, המבחר בתוך

ו זהב בצבע ״מרסי״ לגרבי־הברק
 לרגלייך קסמים ניצנוץ שיעניקו כסף,

 במסיבה. או בדיסקוטק בתיאטרון,
בלבד. לזוג ל״י 3

ם טי ת ו אמינו בגרבי מ

ה העולם 1576 הז


