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 - טל ישראל !₪
רמטכ״ד

 כ־ טל ישראל האלוף את מציע אני
ו בעקב ומטכ״ל י ר ו ש י ם כ י י נ כ ט  ה
ש הרגילים לכישורים בנוסף הגבוהים

בכיר. מפקד לכל ישנם
חסכו נצחונות הדעת על להעלות אין

 עשיית ללא ובעתיד בהווה ויעילים ניים
המודר בטכנולוגיה ומירבי יעיל שימוש

ל המתאים האיש הוא טל והאלוף נית.
הזאת. בעת הצבא בראש עמוד

מאוחד חרוד, עין ליבנה, עמי

לרעת מריך ן₪
לקרוא

(ה שבועיים מלפני שלכם תשקיף מדור
אותי. הפתיע ),1732 הזה עולם

 המדור בהתחלת
 על סתמי סיפור בא

 הדחוס היום סדר
(כ אלון יגאל של

 מעניין שזה אילו
ב ואחריו מישהו),

 באות כותרת אה
סי ומתחתה קטנה

 חד המלך על פור
סיין.
 אחרי שבוע רק
תשקיף, מדור אותו

התכ למה הבנתי
וונתם.
 אותי מלמד זה

השורות. בין לקרוא לדעת שצריך
בת-ים רוזן, נחום

 הפגישה בעד :■
חוסיין עם
(ה בערבה״ ״מיסתורין שלכם בכתבה

 בין המגע כי כתבתם )1732 הזה עולם
 הכרחי אינו היה), (באם לאלון חוסיין

ה עם למגע לשאוף צריכה וישראל היות
הפלסטיני. עם

ל לשאוף צריכה שישראל הדבר נכון
פתרון שבלי נכון הפלסטינים. עם מגע

גיגזכורג
באזור סיכוי יתכן לא בעייתם, של צודק

ה משרי מאחד מונע הדבר אין אך נו׳
 שכיום חוסיין המלך עם להפגש ממשלה

בירדן. השליט הוא
 הוא גם ירדן, מלך הוא שחוסיין זמן כל
 ה־ של הפתרון בנסיונות להשתתף צריך

 בזאת חייבים שהפלסטינים כמו סיכסוך,
ומצריים. ישראל לגבי וכנ״ל

ב ס־וע הוותה זו שפגישה רק חבל
ה במלחמת הפלסטיני העם לרצח עקיפין
 והדבר מונע, זה אין אך בירדן׳ אזרחים

פת למען הגישושים שבמסגרת הכרחי אף
חוסיין. אף ישתתף באיזור רון

 תל-אביב גיגזכורג!, חומי

 גיתית אווירה
החיילים למגורי

 חיילים קבוצת בשם אליכם כותבת אני
כות אני בסיני. המשרתים חיילות וקומץ

 להקל יכולים שהינכם בידיעה אליכם בת
במיקצת. עלינו

ב חסרון כאן שבולט בזה הוא העניין
 להכנסת חפצי־נוי ושאר תמונות ספרים,

למגורים. הביתית האווירה
ה של משלוח לנו לארגן תוכלו האם
הנ״ל? דברים

צה״ל ,3078 ז״צ לוי, צניה
 של לפניתר. להענות הרוצים קוראים #
תמו ספרים, לשלוח מתבקשים לוי, צביה

צה״ל. ,3078 לד״צ ונו׳ נות
)6 בעמוד (המשך

1734 הזה העולם
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ןו5מ ם$67
לזקן בן הגידו

אומרי־הן, אוהבים רבים שליטים
 לדרגתו הגיע לא מהם אחד אף אך
 חמיד עבדול התורכי הסולטאן של

 מיוחד, בכיר פקיד שמינה השני,
 בראשו להניע היה תפקידו כל אשר
 מה לכל והתלהבות אישור לאות

 משלם אינו איש לך המלך. שיאמר
 ותתלהבי ״כן״ תמיד שתגידי כדי
 הגמישונים לך. שמציעים מה מכל
 של נלהב באמון זכו ״מרסי״ של

 סמך עלי ורק אך ישראל נשי מרבית
ה הצירוף הם כי שהוכיח הנסיון,

ומחיר. איכות של ביותר טוב
 מתאימים, .,מרסי״ של הגמישונים

 כמעט המופלאה, לגמישותם הודות
 הזקוקות נשים גם אבל אשד״ לכל

 אליבן בהריון) (ונשים גדולות למידות
 למענן במיוחד להתייאש: צריכות

 ״מרסי״. של האקסטרונים מיוצרים
 — אלגנטי מראה אותו איכות, אותה
יותר. גדול אבל

ס י ט נ ג י ו נ א ו נ1ב י ד ב ר ג ב

סוניה סלון
הערב! בשעות מקצוע למדי
ב נשים לספרות ערב ספר בית
 ורק ורך ביותר החדישות שיטות

הספ בהדרכת ״זולה״, מוצרי עם
 - בסיום גלדים. המפורסמת רית

תעודה.
מובטחת. עבודה

 ,10 היינה היינריך ככר
חיפה. ,81301 טלפון:

6
גוריון בן

 הדרמתיים חייו
 הלוחם המנהיג של

 עלילתי ישראלי בסרט
בצבעים

הו אלברט ־ גוריון ישראל קי  חז
 • ייני ליאור ■ שביט בר שלמה
ס קי אלכ ס ואחרים אנ
ב דוד במאי: פרלו
21.11.70 ממוצ״ש החל

 ת״א ״אוריון־" בקולנוע
ירושלים ו״תל־אור״

פילם פורום הפצה:

 פתח־תקוה • חלוצים • ב׳ עליה • פלונסק
 כניעת ,• פיל ועדת • הרצל • סג׳רה •

• לטרון קרב • העתיקה ירושלים


