
מכתבים

סג״כו לוד סיגריות בע־־מ• לסיגריות בע״סאסקוט,חברה לסיגריות הישראלית החברה מג־־כז דובק בישראל; הסיגריות מסוגל׳ מאחלים

טובה! שנה בישראל- לעם
מן ■  סי

לעתיד
ם העול ״ ״ ה א ,1825 הז הו  לא ״

ק ש הזי ״לאי נח של מעצרו על !
פרקש. מן
 הממצה, היא פרקש נחמן על הכתבה

מ לעובדות ביותר והצמודה האופטימית
 על בעיתונות לאחרונה שנכתב מה כל

זה. כאוב נושא
 לפיתרון, נקודות על מצביעה הכתבה

מ בה שיפה מה אופטימית. היא ועל־כן
ל הישר נחמן מסתכל שבתצלום הוא כל

 כמעט האחרונות השנים 30 במשך פניו.
 בקרקע. כבושות היו פניו כך. עשה שלא

לעתיד. סימן זה ויהיה הלוואי
תזוז-גן אכידוב, י.

אופגה ■
ישנה

״ ״העולם ה עכוז״, 100״ ,1823 הז
ת על פנ ף או שו רי, המח חו א ה ה

ת שתלט ו. פאריז על מ קי טו ו
 ש־ המפוצץ החידוש מה חופש לא אני

 האופנאים כל היו איפה הזה. במחשופשת
 חמש לפני עכשיו, שהתעוררו המפורסמים

 הזיכרון איפה חשוב, שיותר ומה ? שנים
שלכם?

ה הופיע ),3.5.1967( 1543 הזה בהענלם
לא מודגם כשהוא הזה המסעיר חידוש

כמחשופשת טוכמיאר אן
? מפוצץ חידוש

 גדות על אם כי בשאנז־אליזה, ולא בטוקיו
 עכוזים ידי על שלנו, התל־אביבי הירקון

למהדרין. כשרים יהודיים
 מתוך עתיקה תמונה מצרף אני להוכחה

ישן. גיליון אותו
 בת־יס שזיפי, גכי

 לגמרי. לא אבל נכון, שנכון מה •
 ישראליות דוגמניות הופיעו אז כבר אמנם

 נחשפו שם אך עמוקים, שת במחשופי
ה האופנה בעוד בבגדי־ים, רק עכוזיס
לדיס החשוף, השת את מכניסה אחרונה

 לאולמי״הקע־ למועדוני־הלילה, קוטקים,
 לאולמי־ גם אולי השם, ובעזרת צרטיס

החתונות.
חופש ■

!לכולם

 מט־ את דופקים ברית־המועצות יהודי
שלת־ישראל.

איך?
 סירובו נגד שהושמעו הטענות אחת

 הי- ישראל בצבא לשרת נוימן גיורא של
 לה חייב והוא בו השקיעה שהמדינה תה

בצבא. שירות בצורת תמורה
 בברית־המועצות מושמעת טענה אותה

המד כי טוענים שם העלייה. מבקשי נגד
ש למדינה חייבים להעלות שרוצים ענים

יצי כופר מטילים הם ולכן בהם השקיעה
אה.

ל חופש למען אנושי כאדם יוצא אני
לגיו חופש ולמען !ברית־המועצות יהודי

נוימן! רא
בת-יס פלג, דגי

ם6 1827 הזה העול


