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אלהמברה אולם
 ,30.1 ג/ כיום החלה הפרטיסים מכירת

המשרדים וכיתר האולם כקופת כ״רוקוקו",

דנדןדיט

מכתבים
)3 מעמוד (המשך

 קישוט של פונקציה מילאו שתיהן להתווכח:
 הם לחיילים״ ״סעד על הדיבורים וכל מיותר,
שטות.

 חיילוח־צה״ל את למכור אפשר בחו״ל
 יודעים כולנו בישראל, כאן, כנערות־קומאנדו.

תפקידן. את
תל־אביב רז, משה

 הסנובית הגברת של דבריה את קראתי
 שלא על הקינאה אותה אוכלת שיף. אלה
נעוריה. בזמן מבני־דיין, אחד עם לה הלך

 לגבי מהערותיה בחלק צודקת והיא יתכן
 אינפאנטי־ בצורה דברים לומר אך דיין. יעל
 כסף לה יש שאומנם מוכיח כזאת, לית

 לקצת משתוקקת עדיין היא אבל — מבעלה
פירסומת.

 דוגמנית, של בפוזה לעמוד לה די לא
 הערות מעירה גם היא אלא הקרבות, בשעת

 בענווה דווקא ולאו ראש־הממשלה, לגבי
רבה!

 תשומת־לבי קצת למען עושים לא מה
טל־שחר סיני, שרה

והשכויים ״כוח־־חדש״
 המיצריים השבויים של שובם את כשראיתי

 שרשימת לי היה נידמה לתעלה, מעבר אל
היא כוח־חדש, הזה העולם רשימת ״ש״,

ל  חצי כ
סיני האי

חוויה שכולו אחד בטיול
 על לך מגישים תיור״ דן ו״אגד תיור״ ׳אגד

 מפואר, באוטובוס ימים, 5 בן טיול גלגלים
והמרתקים. המעניינים למקומות

 א-שיין, שרם פיראן, נוה קטרינה, סנטה מנזר
ועוד. נצראני ראס

 תיור״, ״אגד במשרדי והרשמה: פרטים
הנסיעות. סוכני כל ואצל תיור״ דן ״אגד
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 רח׳ (פינת 5 שניאור רחוב תל־אביב,
 מגרש מול מוגרבי, ליד ,20 פינסקר

55029 טל. חניה)
9-17 קכלה שעות

 חסברח חוברת לשלוח נשמח
________בקשח. לסי________

 המוטמע ננו ־׳1/
•23150 טלפון
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התעלה ליד שכוי
 אוכלוסיית בקרב ביותר הפופולארית התנועה

שבויי־מלחמה.
 על נשא השבים השבויים מן אחד כל כי
 בהבלטה התנועה, של האות את — גבו

רבה.
קנטרה אכי, סמל

 זו תנועה סמל כמובן, אינה, האות •
 ״שבוי שפירושו צה״ל: של הסימון אלא

תמונה). (ראה מלחמה.״

ז באילת עכורה
 מזכיר סלע, דב דברי את בעיתונות קראתי

 אילת, פועלי מועצת
 בידיים מחסור על

ב השורר עובדות
 בבתי- בייחוד אילת,
שבעיר. המלון

תעו בעל כמלצר
 המחוסר רשמית, דה

 שלחתי עבודה, כרגע
והו לסלע מכתב
 מוכן אני כי דעתי,
 עם ולהשתקע, לבוא

 באילת משפחתי, כל
 לי תינתן אם —

במיקצועי. מישרה
 תשובה קיבלתי

 על־ידי נשלחתי לאילת. ירדתי חיובית.
 מקומות־עבודה. לשלושה התעסוקה לשכת

 עובדים לא חסרים שלא לי אמרו מקום בכל
מלצרים. ולא

 במיכרות־הנחושת אף לעבוד מוכן הייתי
 לא אבל הגבול, במישמר או בצה״ל בהימנע,
במיקצועי. אנשים להם דרושים

 מאנשים עושים למה שואל: אני עכשיו
צחוק?

נתניה דניאל, דויד

 תינתן זה כמדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתכיהם

למכתכים. תצלומיהם את

1587 הזה העולם4


