
 בישראל, ביותר המבוקש במקום
 ג׳ורג׳, המלך—דיזנגוף הרחובות בקרן

 והיכל־התרבות, דיזנגוף ביכר בין
נורדיה״ ״שכונת של בשטחה

 חדש ענקי מרכז פילץ אריה בונה
 ולתיירות למסחר

מעולה. ביצוע ברמת

 מלונות, מגדלי שלושה יכלול זה מרכז
 דיזנגוף לרחוב מעל מרהיב-עין גשר

 יוקמו שבו נרחב מסחרי ושטח
 בישראל ביותר הנאים בתי־העסק

 (לרבות אוויר ממוזג כולו יהיה הוא
 בו ויהיו הפנימיים) הרחובות
מכוניות. מאלף ליותר חנייה מקומות

ההרשמה החלה
סנטר״ ב״דיזנגוף מסחריים שטחים לרכישת

תל־אביב. הירקון, רחוב פינת ,5 עליכם שלום רחוב המכירות, במשרד
 בערב. 8 עד אחה״צ 4ומ- בצהרים 1 עד בבוקר 9מ־ פתוח המכירות משרד .56848 ,59760 :טלפונים פרטים, לקבלת

מובטחת. חנייה ארצות־הברית. שגרירות ליד סמואל הרברט מרציף למכוניות הכניסה

מכתבים
מדינת ■

משטרה
ו בישראל, ביקרנו שנים מספר לפני
ה זו שארץ נוכחנו קצר זמן כעבור נ י א  

לאנגליה. חזרנו ולכן דמוקרטיה,
 הפגנת- לראות ניתן המצורפת בתמונה

 הנתקל בריטי שוטר פועל וכיצד מחאה
יש במדינת־המשטרה כמו לא זו. בבעייה

 לבית־סוהר, נזרק האיש היה שבה ראל׳
מכות. סופג ושם

י י ו ״ ׳י #•־-■י /
.***

1/ 7 ,״1יי"/י יי,

כאנגליה הפגנה פיזור
הישר שהשוטרים היא ידועה עובדה

 שלהם מספרי־הזהוי את מורידים אליים
מעשיהם. ביצוע לאחר אותם יזהו שלא כך

שוקר, ג׳.
אנגליה לונדון,

 הפסקת ■
הדיון

הפ :בהנדון הנאמר על להוסיף ברצוני
 ):1766 הזה (העולם הריון סקת

הפ תהינה שאם טוען שם־טוב ויקטור
הילודה. פלאים תרד חוקיות, לות

 על שם־טוב השר פעם חשב האם אך
יל שיוצרים והסוציאלי החברתי המטרד

תוכ להוריהם ואין ״במקרה״ שנולדו דים
לגדלם. ומטרות נית

 עדיף שם-טוב לדברי הילודה תרד ואם
 אלא ״במקרה״ יבואו לא הנולדים שאותם
 ולמש־ לגידולם בתוכנית מראש, בכוונה

בחיים. תלבותם
ציטרץ, כני

תל־אביב
כתוכת ■

ה״פגתרים"
 אחד של פרטית כתובת מחפשת אני

השחורים. הפנתרים ממנהיגי

פרישתא
 שאני מפני הכתובת, את צריכה אני
 של העיתון בנזענית, עליהם לכתוב רוצה

המושבים. תנועת
 מושב פרישתא, יפה

הנגב ד.נ. ,76 קלחים
מדינה ■

מרינה כתוף
 הרישוי משרד כי פעם לי אמר מישהו

 איתר מסכים אני קטנה. מדינה מעין הינו
 אל מדחי הולכת מדינה אותה לצערי אך

ביזבוז הרבה יש סדר-יום. בה יש דחי.

ם6 ה העול 1767 הז
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