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מישפט לפני
 מרקיעה הביטחון שירותי של החוצפה

ב נמצאים הריגול רשת נעצרי שחקים.
מש ולבני מעצר
ולעורכי־ד־ פחתם

ל אסור שלהם דין
ש היחידים בקרם.

 הם איתם נפגשים
״החוקרים״.

מתבש יום מדי
 דפי מעל אנו רים

 מה על העיתונות
בי משוחחים הללו
 כך אומר דני ניהם,
אחרת. אומר ואודי

 הוגשו לא עדיין
 אבל אישום כתבי

ה כתבלבי באמצעות דואגים השירותים
 למיש־ שהובאו לפני עוד להרשיעם חצר
 השירותים של הפרסטידה כי נכון פט.

 אם רב ספק אבל המדרגה בשפל היתד,
הפו ותעלה יעילותם תגבר זו בשיטה

תקין. מישטר חסידי אצל שלהם פולריות
תל-אביב ארנפלד, דוד

ארנפלד

ויכוח

עירום על
לקו איגרת ,1840 חזה״ ״העולם

לפר אם במערכת הוויכוח על רא
 עירום תמונות לפרסם לא או סם

נועזות.
 ״לקחת הקוראים אל פנייתכם בעיקבות

 בעניין במערכת״ הנטוש בוויכוח חלק
עי תמונות של אי־פירסומם או פירסומם

הווי העתקת בדבר והודעתכם נועזות רום
הישי מחדר כוח
המכ מדור אל בות

 אני למערכת, תבים
 היקר לעורך מציע

 הוויכוח את להחזיר
ול הישיבות לחדר
לב לקוראים אפשר

המכ מדור את צל
ח לעניינים תבים

העומ יותר שובים
עו של ברומו דים
 את והמסעירים לם

 בארץ הקהל דעת
ובעולם. טימברג

אינ של בגבולות, הסלמה של בתקופה
 ושביתות, מחירים עליית דוהרת, פלציה
ב הדמוקרטיה שאריות את לחסל ניסיון

 וכר, הגדולות המיפלגות על־ידי ישראל
 הקוראים אל העורך פנה לו היה עדיף

 בנושאים דעתם את להביע להם והציע
 למערכת, מכתבים ולשגר אלו בוערים

 המערכת תמשיך דבר של בסופו שהרי
עירום. תמונות לפרסם

תל-אביב טימברג, יעקב

הקלפי
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ם
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להשיג
הדרך בשליש

 נבזה ססם ווך1לרש יעמוד לדירה מטמון בתוכנית חסכון שנוח 5 אחרי כבר
 השלישים שני שלך. חסכון הוא ליי 20.000לי ליי 5000 בין ממנו שליש דירה. לרכישת
הצמדה. ללא 9ו* של בריבית הפועלים. בנק של כהלואה ליי 40,000 עד הנוחרים

 בדירה גר כבר אתה כאשר מודרג לפרשן אפשרות עם ההלואה את מחזיר אתה
 שנהו. 20 ועד החסכון מתקופת כפליים עד הגדולה תקופה במשך שלך,
הדרך. כל לאורך חיים ביטוח לך מציעים אנו התוכנית מימוש את להבטיח וכדי

לדירה נוטמון
ם! ן7בו לי ע פו ה

עירוב הוא
 כאלו?״ תמונות לפרסם אפשר ״איך
 כזה עיתון להכניס אי־אפשר ״הרי

הביתה.״
 זה.״ את יראו ״הילדים

 נמנעות משפחות שאלפי ספק כל אין
 הביתה. העיתון את להכניס הנ״ל מהסיבה

 ביום קשוח מתנקם שזה ספק בל גם אין
הקלפי.

ממנה. להתעלם שאין עובדה זו
יהודה נחלת הררי, משה

 לעולם טעות ■

צודקת
 מעשי-השחיתות של העכור הגל לנוכח
 את ומציף גדותיו על פעם מידי שעולה
 לאחרונה כמו מדהימות בפרשיות הארץ

להת איך יודע לא כבר אני ורד, של זו
 שעבר בשבוע שקראתיו הבא למשפט ייחם

בהארץ.
עו ח״כ בראשות ההסתדרותית החברה

ב משוויה 40״/״ הקרקע בעד שילמה פר
ת החברות יתר עוד ו ל ע ו מ  באיזור ה

 דמי־חכירה.״ השווי מן 6ס/0 משלמות
לעו מציאות או צודקת, לעולם טעות

מוצדקת? בלתי לם
גבמתייס דגני, גיל

ע

חן, - טבריה
.9.00ב־ 20.12 ד׳ יום

אורות, — רעננה
 .9.00ב־ 21.12 ה׳ יום

דוד, - הרצליה
 .9.00ב־ 22.12 ו׳ יום

 בית־המורה, — תל־אביב
.9.00ב־ 23.12 מוצ״ש

 ״לאן״ תל־אביב, כרטיסים:
 המשרדים. וביתר ו״רוקוקו״

ראשית: הפצה
231655 טלפון ״לאן״,

ק י פ ס ■צחק :מ י ס י נ ־ ן ל1 נ ו ג .< טו ?44044 ד

״120 ״עד־ הבויאות מועדון חבוי
מ: נוסף תשלום כל ללא הנהנים, כארץ היחידים הנם
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 ליברמן) (פינת 130 המלן* שלמה ״,120 — ״עד מועדון
240495 :טלפון

ד ל״■ 2.50 ■ ב ל ־ ב
 וספריי חפיסה תסרוקת,

 ל״י 9— קומפלט צבע
 מוסמכות ספריות צוות בפיקוח

רלי", 281033 טל. ,92 דיזנגוף ת״א, ״או
1842 הזה העולם


