
מכתבים
האומה״ ״תודת

 שיש־, עבור לחיילים, תשלום על ההודעה
 כירסום לוותה בצה״ל, נוסף שירות חודשי

ה ביטול על ההודעה ואילו רבה, והסברה
ה שרוב כך כדי עד בשקט, נעשתה תשלום
אותה. קלט לא ציבור

ההת סמך על תוכניות מתכננים חיילים
 הי חלקם הממשלה, של הכספית חייבות

 שיקבל סכום אותו חשבון על כיום כבר
 להתנער שההחלטה איפה, יתכן, לא בעתיד.

 — כך תתקבל ההבטחה, לביצוע מאחריות
יד. כלאחר
ומבק אבנרי, אורי ח״ב אליך, פונים אנו

ש לסדר־היום ההצעה מן תיסוג שלא שים
 בצדק כונה אשר זה, בנושא בכנסת הגשת

האומה.״ כ״תודת
 על־ לעמדתך, תומכים להשיג ונסה הילחם

באיבו! בעודו העוול שיתוקן מנת
חתימה כלי

 ושתי אבנרי ח״כ מפעולת כתוצאה •
 חלקית. הממשלה נסוגה אחרות סיעות

 התקציב. שנת גמר עם בתוספת המשיכה
 בשנה גם התוספת להמשכת יימשך המאבק
הבאה.

בקופנהגן פורנוגרפיה
 בעיתונים הופיעו אחרונה בתקופה
כהן באלי הקשורות וכתבות פירסומים

פהן אלי על המודעה
 ונימה יראת־כבוד של ברוח וכולן הי״ד,

קדושה. של
 שמו את לראות לי חרה למה יובן לכן
ל מפירסומת כחלק בקופנהגן, פה, מוזכר
 אשר — תמונה בצירוף פורנוגרפיה דברי

ה לתוכן ביחס ספיקות שום משאירה לא
דברים.
 למנוע דרך שהיא איזו קיימת האם
 לצרכים הי״ד כהן אלי של בשמו שימוש

 שמו, מוזכר שבו הרוח את הולמים שלא
בארץ? אצלנו
 שלנו המינימלי והחוב הצדק מן זה היה

בנדון! משהו לעשות
דנמרק בדני, שלמה

תמונה. ראה — הדני הפירסום •

הפלסטינים עם הסדר
ש בעיות אלה, בימים מולנו, מתייצבות

 של לחשיבותה מעבר חורגת משמעותן
שעה:

 ירדן לבין ממשלתנו בין הגישושים )1
היסטורית! שניאה הוא

ה ההפגנות )2
 על־ידי מבוצעות

ב תלמידות־תיבון
 נגד ומופנית — גדה

 מאשר יותר המלך
נגדנו!

 לנו והיה הלוואי
 בעל מדינאי כיום

 כי — שיעור־קומה
 להפיק יכולנו אז

 מהמתרחש תועלת
״הגי לבטל בגדה;

 חוסיין עם שושים״
 הקרקע את ולהכין

 בעל עם להתדינות
הפלסטיני. העם — הדבר

ה את יבלום הפלסטינים עם הסדר )3
במרחב! סובייטים

 ראשורלציון כרמי, פ. משה
כיאפרה על כתבות

 ביאפ- על לכתוב הפסקתם האחרון בזמן
בנדון. ממשלת־ישראל מחדלי ועל רה,

 כן ואם מיוחדת, סיבה לכך יש האם
איזה?

ה ת חי י מ ע , ו י נ ר קנדה אדמונטון, ק

לביאפרה תרומות
 ל״י. 50 על־סך שיק רצוף־בזה

 לקרן השיק את תעבירו אם לכם אודה
ביאפרה. ילדי למען

ירושליס ג., א.

החנויות החרמת
— ירושלים במיזרח החנויות 15 החרמת

טיפשי! מעשה זה
 ביחסי חמור, באופן מחבלת, ההחרמה

 לבין ישראלים בין ליצור שמנסים ההבנה
המוחזקים. השטחים תושבי
לבעלי החנויות את מייד להחזיר יש לכן,

הן!
 אשקלון גולדשמייט, נורית

חייל תודת
 את עיתונכם, גבי מעל להביע, לי הרשו

שד מרחוב שיניים, לרופא העמוקה תודתי
ביפו. ירושלים רות

כרמי

 פרטים מצרף איני מובנים מטעמים
אישיים.

אי־שם חייל,
הקטנים העסקנים

הצרפ לעיתונות שהגיעו הידיעות אחת
 הפסקת בדבר ג׳ונסון נאום אחרי כאן, תית

 שהמטו־ היתה ויאט־נאם, צפון על ההפצצות
 עם חזרו האחרונות, להפצצות שיצאו סים
 שפשיט מכיוון — הפצצות מטען חצי

ב המטרות ״נגמרו״
צפון...

 של האסטרטגיה
 והתמיכה סין בידוד

למיני בדיקטטורים
ו במערב בין הם
 הוכיחה במזרח, בין

 אפסותה. את מזמן
 מוחלטת רוויזיה רק

מסו זו באסטרטגיה
 את להוציא גלת

מה ארצות־הברית
אלי הנוספות ביצות

ב תשקע היא הן
 בין הקרוב, עתיד

ויאט־נאם. מלחמת תימשך או תיגמר אם
 על הראשיים המתחרים משני אחד לאף

 לבצע הפוליטי והכוח המוח אין הנשיאות
אלה. רפורמות

ה בעסקים הקטנים העסקנים תקופת זו
 תופעות על להתפלא ואין ביותר, גדולים

 קרטים גנרל בוואלס, ומסוכנות צעקניות
 הם כאלה תקופות דיין. גנרל או לה־מיי,
בשבילם. ״לחם״

קנדה אמיתי, ג׳וני
עלייה עידוד

 וה־ באירופה עכשיו המטייל ישראלי אני
בפאריס. נימצא

וב־ בעלייה הקשור בעניין פה נתקלתי
)6 בעמוד (המשך

אמיתי

סטינ״לות הסחהשת דוגי״ על ממויציט הוופאיט
• בי בי ר ד  בינלאומית באימת חנ״ר ממחטת ■

!נעים! רך > 715 5 ט מ5 < שברי מנייר מיוצרת
• ממחטות י ב ד ד ש מיועדות ־ שמ  חד-פננםי ל

מת לא לכן ה קי ם של סכנ הנ חוזר. זי
״ בי ר ת נמכרת ■ד ת בקופסאו ת באוי כיס ו

רבי ד
 וכ1םוי1ובפרפ המרקחת. בתי. צרכניות. השופרסל. בסניפי :1להשי
 בע־ם. הילוטקס ע•׳ מיוצר

30752 טל. תיא 34 שדה יצחק רח׳

בתל־אביב להסרטה המכון

4_ ׳ י ״ ס ו ר ו ק
ה ט ר ס ה דנד,־גי

ר8 פ סו מ ו6—8 ־ ״ מ
 בימוי עריכה, צילום, הכולל, קצר סרט לייצור

 ולמתקדמים. למתחילים תסריטים וכתיבת
ובטלוויזיה. בקולנוע מומחים בהדרכת

 סרט יוסרט הקורם במסגרת
המשתתפים ע״י

 ג׳, בימי במקום :הרשמה ;אמריקה ציוני בית :הקורם מקום
 50012 טל. 422 חדר 2 פינסקר רח׳ ובמשרד, בערב 7—5 ה׳,

.14.11.68ל־ עד 6—4 ,1—6 בשעות יום כל

 השנה סרטוו תואר
״7 ״נקה הפרסומת לסרטון

 שני ביום שנערף לפרסום, הישראלי האיגוד מסעם פרסומת לסרטי הרביעי בפסטיבל
 בתואר צבעים של סימפוניה — ״7 ״נקה סרטון זכה בתל־אביב, גת בקולנוע 4.11

השנה. סרטון — הנבחר
 משד, של ומוסיקה אטינגר עמוס של פזמון לפי או.קי. פרסום ע״י הופק הסרט

 ״רול״. באולפני ליאון (ניצ׳ו) נסים ע״י וצולם אלדד, אילן ע״י בוים וילנסקי,
 הכוחות כי ומראה משופר וטעם גבוהה ביצוע רמת מוכיח ״,7 ״נקה פרסומת סרטון

 גבוהה. לרמה להגיע מסוגלים בארץ והקולנועיים הפרסומאיים
 הקרנה כל המלווים הקולנוע, צופי קהל ע״י אוהדת בצורה גם התקבל ״7 ״נקה סרטון

ובשירה. קצובות כפיים במחיאות
1628 הזה העזלס


