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מיוחדים: הנחה במחירי
י 190 — ל־י 240— במקום ד
י 240 —  ליי 290 — במקום ד

י 310— במקום ל־י 260 ד

 ולצעירות לצעירים עילית אופנה מבחר

אצל רק ובמחירים באיכות

האופנה מרכז אלי
חל־אביב .826168 טלפון .121 סלמה רח׳

נכד ■

 הורשע ריסוס ״טייס :העיתונות מן
 באשמת השלום בבית־מישסט ב׳ ביום

בחו הטבע שמורת מעל טיס כלי הטסת
יהודים). של (שדות לה״.

ותעני־ תרשיעו מתי השופטים! כבוד
 חקלאי שטח שריסס הריסוס טייס את שו

 ערבים). של (שדות כעקרבה?
תיפדה... במישפט ציון

נהריה פומרנץ, אליעזר

מיפלגה ■

רב משקל בעלת
 מר שהעניק ראיון רב בעניין קראתי

 הגיע לדעתי, אוג׳י. לשבועון אבנרי אורי
 שגברת במינכן, שקרה מה אחרי הזמן,
 את ישנו וממשלת־ישראל מאיר גולדה

 של שמיפלנתו חושבת אני מדיניותם.
בעלת היא אופוזיציונית כמיפלגה אבנרי,

 ג׳ורג׳ של זאת כמו צילום זווית באותה
 חיפה ברנשטיין, יוסף? וושינגטון

השחור. והדולר האמריקאי הדולר •
תמונות. ראה —
 עדות ■

חיה
 הכספית, צורותיה, כל על השחיתות
 הפכה והתפקודית, המוסרית החברותית,

 על אפילו פסחה לא היא מדינה. למכת
 המדושן המימסד של הגבוהים הדרגים
 לתופעה לתת נוכל שם איזה והרקוב.

ה במעשי פליליים מחדלים של המחרידה
 אזרחים של דם ובמינכן? בלוד רצח

 לא-איכפתיות בגלל כמים נשפך שלווים
רמי־מעלה. אחראים של ואדישות
 מוסד העברת על ממליצה קופל ועדת

 לידי הכללי הביטחון ושירות המודיעין
 או ראש־הממשלה, כי מישרד־הביטחון,

 גם במשימתם. ניכשלו סגנה, נכון יותר
הפו בנגע הקשורה לדעתי, תופעה, זאת
רמי- אישים במדינה. הקיים והציבורי ליטי
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ספיר של הדולר
מפתיע —

העו דעת־הקהל מבחינת גם רב, מישקל
(לדע דיין קיים אחד שמצד כיוון למית,

 ומצד צבאי) כמפקד יותר מתאים הוא תי
 אשר כמיפלגתכם, מיפלגה קיימת שני

אובייק בצורה המצב את לשפוט מנסה
פציפיסטיות. מטרות גם לה ויש טיבית,
 את לפלסטינים נותנים אינם מדוע
ובצו רצועת־עזה הנקראת האדמה חתיכת

 אשר הפדיון, בעיית את מחסלים זאת רה
 עמים, לעניין ומכניסים מדינות מטרידים

הזאת? הפרשה בכל חלק אין שלהם
 שמנהלים הגרילה מילחמת כל לדעתי

העו כל על גרוע רושם עושה המחבלים,
 לשימוש מתנגדת כשלעצמי, אני לם.

בכוח.
ולמיפלגתכם. לכם סוב כל

רומא רמו, סימונה
באיטלקית. למערכת הגיע זה מכתב •

פרצופו ■

ספיר של
ם העול ״ ״ ה - ,1833 הז טו ק רי א  ק

ר רה ף״ במדו קי ש ת ה ״ א ר מ ת ה  א
חס של פרצופו ר פנ  גבי על ספי
השחור. הדולר

 נשאר לחו״ל שלי האחרונה מהנסיעה
הדו את השוויתי אחד. דולר למזכרת לי
שבארנקי. לזה בעיתונכם שהופיע לר

 ייאומן. לא ממש בתמונות. דימיון איזה
ספיר של תמונה מצאתם איד מעניין,

חשו תפקידים שיכמם על לוקחים דרג
 ומבלי ליכולתם ומעבר מעל ומרכזיים בים
שגו דבר לרשותם, העומד לזמן יחם שום
 לחוסר יעילות, לחוסר דבר של בסופו רם

 העניינים בתחום בביצוע ולסחבת ביקורת
ולטיפולם. לסמכותם הנתונים

 ראש־ סגן ממלא תפקידים כמה ולמד צא
 :והתוצאה ? בחו״ל והן בארץ הן הממשלה,

 לגבי הדין הוא ידיו. במעשי מועטת ברכה
הבכירים. והפקידים השרים שאר

כו מתערפל זה, ממצב־דברים כתוצאה
 ושי- שיקולם כושר ונפגם תבונתם שר

 כמובן החשבון? את משלם ומי פוטם.
 של המחפיר שובו כמשמעו. פשוטו ״עמך״,

 משמש חודשים, כמה לפני שהתפטר השר,
לכך. חיה עדות

תל־אביב נחמיאם, מ.

 תודתם ■

הורים של
ם ל עו ה ״ ״ ה מי ,1833 הז אן ״  כ
ה ל חו ״ ה ? תי מי א ך על ה סו כ סי  ה

שרדי בין ת מי או צר הברי האו  ו
ת עופבח שבגללו ח תי בית־ בניין פ
ם לי חדש. חו
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 טיפולכם על תודתנו להביע הרינו

 בבית־החו־ החדש האגף פתיחת בעניין
 ילדים לקליטת המיועד בנס־ציונה, לים

לאישפוז. הזקוקים
רב, זמן מזה הושלם שהבניין למרות

1834 הזה העולם


