
מכתבים
)5 מעמוד (המשך

שעה. באותה ובערך מקום באותו יום,
חיפה קרניאל, מוטי

המיסכן הזקן
 עם צרות לו יש תמיד בן־גוריון! מיסכן

המשפ של הספיחים
 שנים לפני שלו. חה

 צרות לו היו אחדות
בתו, של בעלה עם

 אדם רננה, הפרופ׳
 אשר לשם, בשם
בעסקת־ מעורב היה

במש־ גדולה שוחד
 ואילו רד־הביטחון.

 נכדתו נישאת עתה
הר־ של לבנו גליה

בקנה־ פתקן־רמאי
(ה בינלאומי מידה

).1597 הזה עולם סגל
!הזה הזקן על רחמנות פשוט

להפגנה קריאה

ירושלים סגל, שמעון

 בתל- מועדוני־הלילה את הסוגרים הדתיים
 כל באמת עוברים )1596 הזה (העולם אביב
בשתיקה. כזה מיקרה על לעבור אסור גבול!
 דיזנגוף, ברחוב הפגנה לארגן מובן אני
ברשו משטרה. רישיון עם בלילה, 12 בשעה

 מתחייב ואני דגלונים להדפסת בית־דפום תי
 הממון ימצא אם — ובו׳ שלטים להכין

הדרוש.

 אוהדי־הקצב, לכל באמצעותכם פונה אני
 ה־ לבעלי והחשמונאים, המסגר מרחוב

 לפר- נתן, לאייבי והדיסקוטקים, סטייקיות
 ונקבע איתי התקשרו — למאנדי דריקה,

להפגנה. תאום

קרית-ביאליק. ,63/2 קק״ל בץ, משה

 לפי כץ לקורא יפנו — המעוניינים •
דלעיל. הכתובת

כנגדה עזר
 כי להוכיח וייצמן עזר מצליח פעם שוב

 גם הוא אמיתי, גבר שהוא כך על נוסף
 האחות, של בסיפורה הקטע חם. לב בעל
 )1597 הזה (העולם דיין במשה טיפלה אשר

 היה שהוא כך על
 את כל קודם מבקר
ביני צה״ל, פצועי

 לוקאץ דניאלה הם
 אחר ורק המנוחה,

שר־ גיסו, את כך
 עליו מעיד הביטחון,

עדים. אלפי
בהז כדאי אולי
 להשוות זאת דמנות
דיין, יעל עם אותו

לע מוכנה שאינה
תמו־ ללא דבר שות

 לשרת לא אף רה, שפריר
בהיפצעו. אביה את

תל-אביב שפריר, אלונה

צעירה קוראה דעת
 בקולג׳ השביעית, בכיתה תלמידה אני

משלי. דעות לי יש כבר אבל תיכון,
 נעשה שלכם־שלנו שהעיתון חושבת אני
מאמ ויותר יותר מדגיש ויותר, יותר רציני

העי על המאמרים שני ואילו פוליטיים רים
העי את יקנו למען מציצה, כעין זר, רום
תון.

 אוהבים שאנו שמה מבינים לא אתם למה
 המתפרסמים, — מאמרי־העירום אותם זה
 נאה בצורה אחרים, בעיתונים כמו לא

לעיתונכם? האופיינית
תל-אביב יד־אליהו, אקונים, אסתר

״עז שמכתבה חג׳יבאני, רחל הקוראת
 ,1597 הזה' ב,העולם התפרסם לנכה" רה

למערכת. בדחיפות להתקשר מתבקשת

 תינתן זה כמדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתכיהם

למכתבים. תצלומיהם את

יודי1יעוד־ הישג■ עונות

 שהיוו המועטים ה״פייפר״ ממטוסי אחד ה״פרימוס״, :למעלה
הישראלי. האויר חיל של תחילתו את

 ״מיראג׳״, מסוג על־קוליים סילוניים קרב מטוסי להק למטה:
 הימים ששת במלחמת שהשמיד הישראלי, האויר מחיל חלק

שעות. 3 תוך אוייב מטוסי 400מ- למעלה
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