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 המשולבת מהמערכת להמת תוכלו מעכשיו
קונצרן של ביותר החדשה
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 ובגמר בעיצוב בצליל, האחרונה המילה הינה
כוללת: המערכת המושלם.
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ת רו גי־ודי די
ראשון־לציון .3* הרצל ראשי. סניף

מכתבים
קטגות רציחות
 טרי הציידת על לכתבתכם בתגובה

 תמהה אני ),2042 הזה (העולם יעקובוביץ׳
 החוצפה יעקובזביץ׳ לגבירה יש מניין

 בהתאחדות הנעשות עוולות על להתלונן
 עושה עצמה שהיא בזמן בארץ, לבלבנות

 והצדקה רחמים ללא בקפדה גדול, עוול
 ההופכות וחסרות-הגנה, חיות־בר של חייהן

הציי אל פונה אני במיטבחה״. ״מעדנים
 את תעודדו אל אנא, הם, באשר דים

 הקטנות״ ב״רציחות להשתתף *שלנו הנוער
שלכם.

 תל־אביב מור, ציפי

המיוחסים טיסות
 )2041( הזה העולם. שבגליון לי נמסר

 בקשר שמי הוזכר ישבו מאמר הופיע
 ינואר בחודש טסתי שבה אל־על לטיסת

 אותי שהפכתם לגלות נחמד זה היה .1976
מיי זאת שמילה מה כל על ל״מיליונר״,

 מיליונר אני אם לדעת רוצה הייתי צגת.
 יפאניים ינים או רובלים דולרים, בלירות,

בהתאם. להתנהג שאוכל כדי —
 הראשונה במחלקה להימצאותי הסיבות

כדלהלן: הן טיסה, באותה במטוס,
 במחלקת- פנויים מושבים היו לא .1

הרא שבמחלקה בעוד זו, בטיסה התיירים
 על- הוזמנתי לכן, פנוי. מקום היה שונה

 לשבת למחלקה־הראשונה, הקברניט ידי
נוצל. שלא במקום

 לנתיבי- ברשיון־טייס מחזיק אני .2
 כזה, רישיון וכמחזיק ,1197509 מם׳ אוויר
 מקובל נוהג הוא הראשונה במחלקה אירוח

וידוע. רגיל
 הזכות לי שהיתר. לציין עלי ולבסוף, .3

 להקים שעזרו הטייסים ראשוני בין להיות
 במח״ל ■שירותי אחרי על אל־ חברת את

 קשה עבדנו כולנו העצמאות. מילחמת בזמן
ות מסוכנים בתנאים תקופה, באותה מאד

 בהזמנתי רואה אני פעוט. תשלום מורת
 סימלי תגמול הראשונה במחלקה לטוס

 לאותו הערכה והבעת אל־על חברת של
 ישל והמאבקים הקשיים •שנות במשך ־שירות

ההתחלה.
הרצליה ל:ארט, לו

 זכויותיו את לשלול בא אינו איש •
 של זכותה את לא וגם לנארט, לו של

 במחלקה מקום לו להעניק אל־על חברת
 למח־ שרכש כרטיס תמורת — הראשונה

שיש בתנאי זאת, כל אולם לקת־התיירים.
 כרטיס בין החל זה בין המס הפרש את לם

 במחלקת־התיי־ וכרטיס הראשונה במחלקה
 פטור להעניק חייבת אינה המדינה ריס.
 זאת, מלבד לנארט. כלו זכרות לבעלי ממס

 אותו מזכה אומנם שלו רישיון־הטייס אם
 צורך היה מדוע הראשונה, במחלקה במושב

 במחלקת־התיירים המקומות שכל לציין
 כה בין הרי ? תפוסים היו טיסה באותה

 פטור במושב זוכה לנארס הקורא היה וכה
? הראשונה במחלקה ממס

 של רשימות ׳שלוש פירסמתם כה עד
 את שיצאו אחרים ונכבדים אישי־ציבור

אד של הראשונה במחלקה בטיסות הארץ
 שילמו לא קדלק, לטדי פרט כשכולם, ,־,1,

שאלת על לי תסלחו בחוק. מס־נסיעות

 אהד אף האם ן השופטים עם מה תם:
 את יצא לא במדינה השופטים ממאות
השופ החרימו האם כן, ואם ? השנה הארץ

 ׳מחלקה ובאיזו אל־על? חברת את טים
 האם הראשונה, במחלקה טסו ואם טסו?

 כרטיסים על החל המס מלוא את גם שילמו
י אלה בטיסות

 במחלקה טסו אמנם השופטים אם
מתעו המס, כולל מלא, בתשלום הראשונה

 השכם מכריזים הם מדוע השאלה ררת
 אם יושבים״. אנו עמנו •ש״בתוך והערב
 במחלקה־ הברטים מלוא את שילמו אומנם

 אצלנו ■שומעים ׳מדוע מכיסם, הראשונה
ה ש״משכורות הטענה את הרבה כל-כך

 דמת־יחיים להם מאפשרות אינן שופטים
1 הולמת״

באר־שבע גיר, שימחה

2044 הזה העולם




