
 ביום לגלות, תוכלו בו לעניין קפה יש
 המי כל את שישי, בימי רק לא ובלילה,

ומי.
בבקשה: שמותן

 אור- יעקב ישראלי׳ שמעון וייס, שבח
 קוטלר, עודד השחקן גיבעתי, הצייר לנד,

 תורן, אילן סגל, רותי ריבלין, ליאורה
 אשתו אביבי רינה החיפאי, התיאטרון כל
 גדעון גלאי, בנימין אכזיב, נשיא של

 הסטודנטים עיתון מערכת עם יחד ססירו
 ג׳יבלי, בנימין שמן מנכ״ל מורטוס, פוסט
 מהגלריה, גולדמן גולדברג, הטכניון ראש

 חתיכות, ועוד ציבי, שלו והכלב לנצמן
ברנשים, וסתם כלבים

כרמל. בקפה אותנו תיראו בואו אז
חיפה קורא,

 אדיפוס ■

העודר של
 ״על ,1849 גליון חזה״, ״העולם 1
גאון. יהורם הזמר של הרומנים |
ב אבל טעות, זאת אם יודע לא אני
 של הרומנים לכל המוקדש האחורי שער

 של אמו תמונת את הכנסתם גאון, יהורם
אהובותיו. של התמונות בין הזמר

ה של האדיפום תסביך בגלל זה האם
עורר?

גבעתיים דגני, גיל

צבאי מישור
מצפוני ומישור

 בעייה רק אינה המטוס פרשת
 בעייה גם היא מדינית. צבאית

דידקטית.
 לראות יש כוונתי את להבין כדי

מישורים: בשני הסיטואציה את
אבסו צבאי שהוא אחד מישור

מצפוני. המוסרי שני ומישור לוטי,
 אשר לחייל דומה? הדבר למה

 או בשבוי לירות פקודה קיבל
 תחת הנמצא מגן חסר באוייב
לחסדיו. ונתון חסותו

ל עליו האם השאלה: נשאלת
 לבצעה לסרב או זו פקודה בצע

? להענש עליו סירב ובאם
 כגון לתקדימים מודעים הננו
מש על קלי. וסגן נירנברג משפט

הב משום אוסיף לא נירנברג פט
קלי. בסגן אתעמק המהותי. דלו

 את קיבל קלי שסגן ספק אין
 להשמיד .לו המיוחסות הפקודות

 הבדל ללא בדרכו הניקרה את
 קלי מילא כידוע וילד. אשה חייל,

 הטיל האחריות את הפקודה. את
עליו. לממונים
 עליו האחריות נפלה דינו בפסק

נענש. גם הוא לכן
 עת המצב היה שזה ספק אין
 ליירט הפקודה את הטייסים ביצעו

המטוס. את
 גדוש מטוס ראו שהם ספק אין

אזרחים.
 הממונים ידעו שזאת ספק אין

הרמטכ״ל. ואף עליהם
 והביצוע שהפקודה ספק אין

 לאחר מתברר זאת מוטעים. היו
מעשה.
ה לדין יועמדו אם ספק קיים

 להסיק אין לכן לטרגדיה. אחראים
 יהודה בני ״ללמד ויש מסקנות
קשת״.

בני־ברק הופמן, מרדכי

טעות ■

צודקת לעולם
 קיבלה מאיר גולדה מרת הממשלה, אש
 עבודת בוושינגטון הקונגרס בבניין אתמול
(מעריב, דמותה. ובה עץ עשוייה שיבוץ
1.3.73.(

גבעתיים עם*שלפ, אהובה

טרוירה
עונה

האפנה לצו
 טרוירה- סריגי

 במגע נעימים
 צורתם על שומרים

 בכביסה קלים
 מהר מתיבשים

בגיהוץ צורך אין

2000

 מכתבים השולחים קוראים
 בקצרה. אותם לנסח מתבקשים

תמו למצרסים תינתן עריסות
למכתביחם. נות


