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מקום ככל להשיג
בע״מ ברונפמן סוכנות הבלעדית: ההפצה

כהזדמנותלמכירה
דופו יוצאת דירה
רמת־גן. תל־בנימין, באיזור

 במיוחד מרווחים חדרים 4!
 ושרותים מטבח + ענק הול +

 * גרג׳ * גדול גן * מודרניים
מר הסקה * בחצר אטלייה,

 * שעות 24 חמים ומים כזית
 * קיר ארונות ^ אויר מיזוג
 שקט. איזור

♦
בוה לאנשי אידיאלית דירה
מו ציירים, ארכיטקטים, מה,

 היודעים אלו לכל או סיקאים
 ״אוירה" עם דירה להעריך

הנו אמצעי בכל המשולבת
 המודרניים. חיות

♦
ל״י. 75,000.— המחיר

♦
 בדירה, לביקור מועד לקביעת

 השעות: בין להתקשר נא
 ל- 19.00—17.00ו- 14.30—13.00

רמת-גן. ,736203 טלפון

 7 בוקנ^ט ■־
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 של ציור רקע על צעיר, טייס המראה מודעה בעיתון־בוקר ראיתי
 מלווה אגרת רכוש — פאנטום לו ״תן הקריאה: ולידו מטום־קרב

הקובע.״ הוא שלך החלק — תשכ״ט ביטחון
 זו. ברוח מודעה בהם גם ומצאתי הבוקר, עיתוני ביתר בדקתי

 מצאתי ולא האחרונים, השבועות של הזה העולם גליונות את בדקתי
 סיפרו והם מדוע? שלנו: אנשי־המינהלה את שאלתי כזו. מודעה

עגום. סיפור לי
 דרך לעיתונים מועברות הממשלתיות המודעות כל כי מסתבר,

 במחלקה ראש־הממשלה. למשרד ישירות הכפופה מחלקת־המודעות,
 הזה. להעולם כאלה מודעות מתן בפירוש האוסרת הוראה, יש זו

 הזה בהעולם לפגוע ניתן זה, כלכלי חרם שעל־ידי היא, ההנחה
 הכלכלית הפגיעה בגלל לא חמור, הדבר למימסד. להיכנע ולאלצו

הוא הממשלתיות. המודעות בלעדי גם מאוד יפה מסתדרים אנו בנו.

 — אלה במודעות רואה ראש־הממשלה במשרד שמישהו מפני חמור,
להענשה. או פרם למתן מכשיר — האזרחים ממיסי המשולמות

 ראש־הממשלה. גבירתי אלייך, לכתוב אותי המביא זה לא אבל
 בהעולם פוגעים אינם פקידים אותם אחרת: מחשבה אותי דוחפת

 קוראי רבבות אל שכן, הביטחוני. במאמץ פוגעים הם — הזה
 חלקם אולי יודע? ומי חלקם. את לתרום פונים אינם הזה העולם

 בי הפגיעה על מוחל שאני בעוד וכך, יותר? או לפאנטום מגיע
 הדואג כאיש בי הפגיעה על למחול יכול אינני הזה, העולם כאיש

למענה. כלוחם שנותיו מיטב הקדיש ואשר המדינה, לביטחון
ם — הזאת המודעה את לפרסם כן, על החלטתי, נ י ן ח י  א

.  ממחלקת־ רשות נטילת ללא זה, בעמוד שפירסומה ייתכן כסף
 שהפרתי ייתכן במשפט. אותי לסבך עלול הממשלתית המודעות

באחריות. לשאת מוכן אני מישהו. של זכויות־יוצרים
 הזה, העולם יפרסם מהיום, שנה במשך כי בזאת, מצהיר גם אני

ם נ י ן ח י , א  ביטחון, לענייני הנוגעת ממשלתית מודעה כל כסף
שבמשרדך. מחלקת־המודעות על־ידי לו תישלח אשר

רב, בכבוד
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