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הראשון הבינלאומי הבנק
הארץ ברחבי לשררתך סניפים 40 ־

תודה אומרים אנו

תכנית
 10,000 חסכון

ס ס  ב
 הראשון־ הבינלאומי
ביותו־ הרווח*ת

מכתבים
)6 מעמוד (המשך

 שלושד, לבנק להכניסם להם הודעתי יותר
 נוהג זהו הנקוב. התאריך לפני ימים

 כתבכם שגם ובטוחני במדינה, מקובל
פעם• לא כך לעשות נוהג

המת באור להציגני ניסיון מתוך ושוב,
 מישרות ״החלפתי כי ציינתם לכתבה, אים

 העובדה לבקרים.״ חדשים ומקומוודעבודה
 אחיזה שום לה אין זו שאינפורמציה

 סקרן הריני אתכם. הטרידה לא במציאות,
 ״החלפתי מקומות־עבודה אילו לדעת

 מליצי ביטוי אומנם זהו י חדשות־לבקרים״
ולאמת? לו מה אך מצוחצח,

 ובו מאשתי, מיכתב־השמצה קיבלתם
 מסויים עורך־דין ״אצל כי השאר בין נטען
 על נוסף מרשיע חומר המכיל תיק מצוי

 ״החשד מטילי והצ׳קים (המיכתב המצורף
הקלטות מיסמכים, צילומי כגון הנורא״)

גרנות
אשה שינאת בגלל

 מתברר אשתי עם בראיון וכר״! שיחות
שנע בפגישה נוכחת ״הייתי לדבריה, כי,

 בבית, אצלנו רבינסקי לבין בעלי בין רכה
 ברור שמהן לשיחות־טלפון האזנתי וכן
וחלק. חד שוחד.״ שילם שהוא לי

 אין צילומים, אין הקלטות, אין לפתע
 עורך־דין אצל מרשיע תיק אין מיסמכים,

 אשה של עדות יש כלום. אין מסויים.
לבעלה. בשינאתה הנאכלת נקמנית
 המהימנים המקורות הן כזו עדות האם

 אומרים איך לי. צר עיתונכם? של
ליכלכתם... — החבר׳ה

 ויסמונסקי יעקב חברי, כי על גם לי צר
 לחבר לעזור ידעו אשר רבינסקי, ואפרים

 כתבה־ בגין הם, אף נפגעו צרה. בעת
זו. כזבה

 שעוסק כמי והן כאדם הן לכם, עצתי
 בבדיקת יותר להקפיד עיתונאית, בכתיבה
 כתבה שמפרסמים לפני ומקורות עובדות
פרוצה״. ״אחותך — בנוסח

פתח-תיקווה גרנות, יהושע
 שאת קבגב לא מפולס הזה העולם •

 אשתו. כתבה גרנות מר נגד המיכתב
 צילומי פל רק בכתבתו התבסס הזה העולם
 ועל בכתבה, שהופיעו והמיסמכים הצ׳קים
גרנות. מר של דבריו

בכדורגל ?שר־השתי^ה
 בידיעות אלה בימים מלאה העיתונות

 בכירים עסקני־ספורט של מאבקם אודות
 עומד המתנגדים בראש הספורט. ל״הגנת״

ל ההתאחדות הנהלת של החדש היו״ר
אלמוג. מיכאל מר כדורגל,

ה בנושא שעסקו והעיתונאים הוועדות
 בחלקם מדיון משום־מה, נמנעו, כדורגל

ה נגע בהתפשטות בכירים, עסקנים של
 את להזכיר הראוי מן בכדורגל. שחיתות
 חלקם אודות עציוני ועדת של מימצאיה

ש בדין־וחשבון בשחיתות. עסקנים של
 דאז, לשר־׳החינוך ,1971 בספטמבר הגישה,

 של ״בסופו הוועדה: אומרת אלון, יגאל
 לא לקבוצה מקבוצת מישחק מסירת דבר,
 בלבד... שחקנים דעת על להיעשות יכלה

הבכי עסקניו מהופעת התרשמנו כללית
ה אלה בעיקר בפנינו, הספורט של רים

 כי רבות, שנים מזה בתפקידיהם מכהנים
 לטוהר ורגישותם קהו, הציבוריים חושיהם
פגומה.״ הספורט
 שווה לא כי הוועדה קובעת 49 בעמ׳

 אולם באחריות, העסקנים כל של חלקם
 עסקנים, ישנם ״מאידך כי במפורש קובעת

 שנים מזה ההתאחדות בהנהלת המכהנים
 למחדלי אחריותם ביותר וגדולה רבות,

 מר עוסקים... אנו בו בשטח ההתאחדות
 בהפסקה — 1965 משנת מילצ׳ן עזריקם

 משנת אלמוג מיכאל מר שנים, 4 של
 יהודה מר שנים, 6 של בהפסקה — 1954

מ משולם יצחק מר ,1962 משנת ליליאן
.״1958 משנת גריפל יגאל מר ,1958 שנת

 יגאל מר דאז, שר־החינוך־והתרבות
לכדו ההתאחדות הנהלת כי המליץ אלון,

 לא וחבריה קולקטיבי, באופן תתפטר רגל
החדשה. בהנהלה ייכללו

 ״פה־ אלמוג מיכאל מר. נבחר כיום, והנה,
 לכדורגל- ההתאחדות הנהלת כיו״ר אחד״

 כ־ נבחרו מילצץ ומר ליליאן מר כאשר
 המועצה חבר יהיה גריפל יגאל מר !סגניו

ה הנהלת פעולות על שתפקח הציבורית
 שלח אף ידלין השר לכדורגל! התאחדות

ל היכנסו לרגל אלמוג לסר ברכה מכתב
תפקיד.
 הגופים ושל העתונות של השתיקה קשר

 בישראל, לספורט האחראים הממלכתיים
להדאיג. חייב

 קמדח,_ירףשרים אברהם

ת! את להוריד דו או ה
 גיוס, לגיל מגיע הישראלי כשהנוער

 המולדת. על להגן הרצון כל עם הולך הוא
 להתחתן, רוצה .והוא תורו כשמגיע אבל

 צריך הוא הכיוונים. מכל בעיות לו עושים
 נקודות, 1400 לו אין ואם נקודות. 1400
בחוץ. לגור צריך הוא

 כך. גם בעיות די יש הישראלי ללוחם
 ולעודד הצעיר, על להקל חייבת הממשלה

ילדים, ולהוליד נאמן בית לבנות אותו

הררי
הממשלה בגלל

 שהנוער לזכור צריך המדינה. $תיד שהם
 עשירות, ממישפחות איננו לדירות שזקוק

מרובות־ילדים. ממישפחות אלא
 חוק- את להוריד לעזור הממשלה על

הנוער. לקראת וללכת הנקודות,
צור־שלוס הררי, אשר

המערב את פובש המיזרה
 לרומניה, קופץ שאני מדי-פעם קורה

 הכל־בו בחנויות שם. ידידי אצל לבקר
קומו מארצות מוצרי־מזון של שפע יש

 מן- יוצאים והעיצוב העטיפות ניסטיות.
 מצו- הסינים טובים. הם הבולגרים הכלל.
 שפות בשתי הסברים מוצר, כל על יינים.

 הם היחידים ה״שלומפדים״ בינלאומיות.
האלבאנים.

 של צוותים מדי-קיץ שולחים הקובאנים
 קורסים מארגנים ואלה למשקאות, מומחים
 מייצרת העממית סין קוקטיילים. להכנת

 טובה באיכות מוצרי־קוסמטיקה ומשווקת
 מכל מוצרי־מזון יש במערב, פה, למדי.
 בצרפתית תוויות עם רובם תבל, קצוות

 רשתות הקימו הרוסים ואילו ובפלאמית,
 ברית- בתוצרת שמתמחות חנויות של

המועצות.
 יפים בוטיקים יש ולפולנים להונגרים

בעבודות־יד מתמחים ורובם להפליא,

1969 הזה הטולם10


