
 גוף על־פני מרושע פחות ציור לכם אין
חביב? כה

ח-פה ככר, יעקוב
 הגוף על עסיסי יותר ציור לנו יש •

תמונה. ראה — החביב
דיקדוקית טעות

 שנפלה דיקדוקית טעות על להעיר ברצוני
 הזה (העולס כנפיים״ ״בלי העורך במאמר

לביירות. צה״ל בפשיטת הדן ו),635
ש ״התגמול״ פעולת את מזכיר העורך

בביירות. נערכה
 בדרך־ הם ״פעולת־תגמול״ המילים פירוש

להיטיב. ומטרתה חיובית, לתגובה כלל
 ״פעולת־ לכתוב צריך העורך היה לכן
לה שמטרתה פעולה אומרת זאת — גמול״

שלילית. ותגובה פעולה מציינת והיא זיק,
רמת־גן ברנט, שלמה

במשטרה! כדק־בית
 הזה (העולם יותר״ שווים ״יש בכתבה

 שקצין־משטרה לכך מרמז יותר יש 0635
 לאשתו עזר בכיר

תנו ח מדו״ להיפטר
 בעוד שקיבלה, עה

 נאלץ אחר אזרח
 על הדין את לחת
 בב׳־ת־ה־ דו״ח אוחו

משפט.
ב ״גז הרשימה

 הזה (העולם עיניים״
 על מצביעה )1636
ה ההתנהגות צורת

 משט- של ברברית
אז כלפי רת־ישראל

אביטל ב־ עוברי־חוק רחים
תגו ועל־פי עינייה,

 אין כי נראה תל־אביב משטרת דובר בת
 ולמשו־ לשיכור בעיניים כוויות בגרימת רע

גע־לשעבר.
 לערוך שיש על־כך מצביע לא זה האם

במשטרה? יסודי בדק־בית
באר־שבע אביטל, זיוה

הצילומים תחרות
 דובי, בחולון: ציבורי בגן דובים שלישיית

ואני. אביטל בתי
חולון גולדגרט, חנן

 — תצלום ראה — השבוע תנוונת •
10 של בפרס גולדגרס הקורא את מזנה

השבוע תמונת
 בתחרות להשתתף מוזמנים הקוראים ל״י.

תצלומי־חובבים. של זו

פורנוגרפית ספרות
 ש־ העובדה על זועם הינך אבנרי: לאורי

 על־ידי הרבה לאחרונה מצוטט אלדד הד״ר
 היה העם שלולא מחייב ההיגיון העיתונות.

 הוא הסתם מן — דעתו את לשמוע רוצה
מצוטט. היה לא

 הסכם אנא דעתו, על חולק היותך כל עב
 המוכרת לאישיות נחשב אלדד שהד״ר עימנו

גדול. כהוגה־דיעות ובעולם בישראל
 מהביטויים להסתייג כן על נאלץ אני

לו. הדבקת אותם המעליבים
 הוא שבועונך גבי מעל הרעיוני הוויכוח

 שאמו בתנאי וזאת רצוי. ואף יעיל טוב,
פורנוגרפית. ספרות של בסיגנון גובל

 אינו סיגנונך רציניים שבנושאים צרתך
 יודעין, בלי אולי מושפע, אתה כי משכנע,

ה עמודו של מהסיגנון — בתת־הברתך
אחרון.
לכך! דעתך שתיתן כדאי

ניו־יורק אביטל, ין

 תינתן זה כמדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים שד למכתכיהם

למכתבים. תצלומיהם את

איליו רכב בעלי לכל

 אידין מוסכי
של ■מערס לפ

 בזה מודיעות וקפריש תעשיות איליו א. חברות
 במפעל הפועלים פיטורי כי לקוחותיהם לציבור

 עבודתם המשך על ישפיעו לא בחיפה הרכב יצור
וחיפה. בתל־אביב המרכזיים המוסכים של הסדירה

 לכל המלאים השרותים במתן ימשיכו המוסכים
תעשיות. אילין א. רכב סוגי
 הארץ ברחבי המורשים המוסכים כל ימשיכו כן
השרותים. מלוא במתן

הגבלה. ללא מובטחים הרכב סוגי לכל חלוף חלקי

בע״ס תעשיות איליו א.

!אחריות שנים 3
 מצלמות: על נותנים אנחנו

מקרני״שקופיות על וכן
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 ע״י צבעוניים והגדלות פיתוח
 ביותר המשוכללות המעבדות

בארץ.
 פלשים של גדול מבחר
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חדשים להיטים
 קרואזי ניקול
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ש * פג ה עליזה באוירה החברה כל עם ל
ל * לו משובחים גריל מטעמי מבחר לז
ת * ו נ ת ומהיר אדיב משרות ל
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