
מכתבים
הצטיינה! לא גליה

 השבועון, קריאת של וחצי שנתיים משך
המתפר העובדות שכל ההנחה מתוך יצאתי
 העולם! בגליון שנתקלתי עד נכונות. בו סמות

בן־גוריון. גליה על ובכתבה 1591 הזה
מכבו משהו שייגרע כתבכם חושב מדוע

 בכל? שהצטיינה ייאמר לא אם גליה של דה
 היא קצינות. בקורס גליה עם יחד הייתי
 לא היא אך וחכמה, נחמדה בחורה באמת
מועמדת. לא וגם מצטיינת חניכה הייתה
 חניכות יש בגליה. אישית פגיעה בכך אין
מצטיינות. חניכות היו ולא שהצטיינו רבות

•!
חיפה אבן חנה

יהודית־ערכית ידידות
 של הצעירים הקוראים עם נימנה אני

 ואני כמוני צעירים של קובץ הזה. העולם
 ששם לחוג התארגנו

לנ למטרד, לעצמו
צו בכל ולעזור סות
 לפליטי שהיא רה
הם. באשר א״י

 לאל־ ואין מאחר
 הרבה, לעשות ידינו

 אני פונה מחוסר־ידע,
ה — הרחב לציבור

כל גוף ישנו אם
 בעל חוג או שהו

מקבילות, השקפות
 בעז מעוניין שהיה

הפעילה? רתנו
 רמת־גו פומרנץ, נחמיה

בעפולה השלטים
 כתב עליהם כביכול, המסתוריים, השלטים

 )1591 הזה (העולם קראום שלום הקורא
והסביבה. עפולה לתושבי היסב מוכרים

מפ במלחמת־ששת־הימים התפרץ כזכור,
ץ י  לשמי- טופולוב, מסוג ענק עיראקי צ

מבחי אלוף־מישנה, כשבפיקודו — ארצנו
י  נתניה את הפציץ הוא טייסי־עיראק. ר

ממר עליו שהסתכלה אשד, ביריד, והרג
דירתה. פסת

 מכן לאחר לעמק־יזרעאל. המשיך המפציץ
 מטוסי־ של פעוט לשדזדתעופה התקרב
 תותחי אש אותו השיגה ושם ודאונים ריסוס

 16 והרג צבאי במחנה התרסק הוא מ. נ.
צה״ל. חיילי

 ניספו צודת־הסופולוב אנשי שכל מובן
 חילופי־ בעת הוחזרה הקברניט גופת הם. אף

 אנשי־הצוות 11 ואילו ירדן עם שבויים
 מקום־ ליד צד,״ל בידי נקברו הנותרים
 קיב־ את מזהים ״אלמוני״ השלטים הנפילה.

 המוכיחה — התעלומה פיתרון וזהו רם
צר,״ל. של טוהר־הנשק את

עפולה תושב, ב. י.

פומרנץ

אחר אדם
במ פורסם, הזה העולם של 1592 בגליון

א. בשם אדם של מכתבו מכתבים, דור
 מחיר על קופרשמיט

ב כרטיסי־הקולנוע
צור למכתב חיפה.

תמו משום־מה, פה,
נתי.

מיבלום, דורון
 ירושלים

טכ תקלה בגלל #
ה העולם טעה נית
 שהופיע האיש זה.
 קופרשמיט השם ליד

המת אומנם, הוא,
דו למשפטים מחה
 (ראה מיבלום רון

תמונה).

לחייל טרמפ תן
 המערכת ראש באיגרת לקרוא השתוממתי

 מתנגד שמשרד־ד,ביטחון )1590 הזה (העולם
באוטו לחיילים נסיעות־חינם שיעניקו לכך,

בוסים.
אומ להיות: צריך דווקא, שכך, יתכן אך

 הכבוד ש״כל והערב השכם מכריזים נם
 כולל אינו שהכבוד כנראה אך לצה״ל!״

נסיעות־חינם.
 יפו שחור, שמחח

הרבנים במשפחת פצצה
 מן והופתעתי )1590 הזה (העולם קראתי

 חתונה. הרבנים;,שכעעה משפחת על הסיפור
מוכנה היתד, שהרבנות - •במיוחד מפתיע-

)4 בעמוד (המשך

מיפלום

3ו593 חזה העולם


