
מכחכים
 השבוע כל ישנים חובותיהם, את מיידית

 נהרסות שלמות ומשפחות לבתיהם מחוץ
להסדרי־תש־ הסכימו שבעבר נושים מכך.
 את לפתע הקשיחו לחייבים, נוחים לום

עמדתם.
 מהחובות מיפלט מבקשים רבים אזרחים
 שהאינטרס בעוד פשיטת־רגל, באמצעות

 כלכלית התמוטטות מניעת הוא הציבורי
 שלמרות המגלים רבים, נושים החייבים. של

 הם תמיד לא הנמרצות החוקיות הפעולות
 אלימה לגבייה פונים כספם, את מקבלים

העולם־התחתון. של
תל-אביב גלוקסטן, צבי

הכלוכים כי,נפח
העליזים הח״כים של תמונותיהם למראה

ב שהתנדבו שריד, ויוסי אולמרט אהוד •
 להתחרות השמינית, הכנסת סיום מסיבת

 לא ),2063 הזה (העולם בלונים בפיצוץ
 שפירסמתם בכתבה להיזכר שלא יכולתי

 הח״כ של מעלליו אודות משנה יותר לפני
ו אותה זהכתרתם אולמרט, אהוד הבלש
הבלונים״. ״׳מנפח בתואר אותו

 דיברי על לחזור רק יכול אני זה בהקשר
 את הרואה — חכם ״איזהו :שאמרו חז״ל,

 מדוע הבין שלא מי היה ואם הנולד!״
 ״מנפח התואר את לאולמרט הענקתם

מבין. בוודאי הוא עכשיו הבלונים״,
תל־אביב מאיר, :יפים 1

מכובד פירסום |
■—־י

 אנצ׳ו הקורא דיברי על להגיב ברצוני
 הבחירות תעמולת פירסום על שקבל מאיר,

 (העולםבעיתון הפירסום בעמודי רק״ח של
מיכתבים). מדור ),2058 הזה

 צריך לקומוניסטים שמתנגד מי לדעתי,
 בכך כזו. ליברלית גישה יפה בעין לראות

 מאשר אחרת רוח לנו שיש מוכיחים אנו
להם.

 לרשום יכול הזה שהעולם חושב אני
יש כך ועל חופש־הפירסום, את לזכותו

)206צ הזה״ (״העולם הכנסת מיום כמסיבת בלונים מנפח אולמרט אהוד
— במציאות כיסוי

)2006 הזה״ (״העולם אולמרט אהוד על הכתבה כותרת
הסימלית לכותרת —

 על דעות מדי־פעם פירסמתי אני לברך.
העי היה הזה והעולם ואמונה, דת נושאי

 בצורה דברי את שפירסם היחידי תון
ידו זה בנושא שדיעותי׳ו למרות מכובדת,

היטב. עות
, .כ י נ י טבריה ב

השפעה אין לנו
 (העולם ההר״ מול ״מחסום לכתבה ביחס

:לציין ברצוני ),2061 הזה
 המחסומים ומיקום התנועה סידרי !•

 (צה״ל, הביטחון גורמי על־ידי נקבעים
 נשקלים ובהחלטותיהם במקום, מישטרה)

 עבור והבטיחותיים הביטחוניים האספקטים
 עיס־ כגורם כשלנו, באתר המבקרים ■ציבור

אלו. בהחלטות השפעה כל אין קי,
החר לאתר בעלייה כי להבהיר ברצוני

 נווה־אטי״ב, דרך מעבר אפשרות אין מון
 מיסעד־ דרך עוברים המבקרים כל ולמעשה

 דרוזיות מיסעדות וכמו־כן המתלונן של תו
 רק לאתר. העולה בדרך המפוזרות אחרות

 כש־ ,המאוחרות משעוודהצהריים החל
 ב־ עוברים הם מהאתר, יורדים המבקרים
לחלוטין. מאוזן זה שנושא כך מישקנו,

 שש החרמון באתר כריך של מחירו :•
 המתלונן. שטען כפי ל״י 11.— ולא לירות
 עולה החרמון באתר ארוחת־צהריים אגב,

 מחירה המתלונן שאצל בעוד ל״י, 25 —
כפול. הוא

 מושתתים הדרוזים שכנינו עם יחסינו !•
 שזה כדי הכל נעשה ואנו הדדי, כבוד על

בעתיד. גם יימשך
נווה־אטי״ב אלכסנדר, דב

^ אמיתי פופאי
 גולן, מנחם הבמאי של בסירטו צפיתי

 של לטיבו להתייחס מבלי יונתן. מיבצע
 של שהופעתו לציין עלי ולרמתו, הסרט

 גרמה בסרט פרס שימעון שר־הביטחון
 ש־ מה כל כי מסתבר, אותו. להעריץ לי
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בא? אתה מתו
אשקלון. הנופש לכפר ההרשמה החלה

תוכל1 עכשיו הרשם פתיחת על מכריזים אנו
 הנופש ימי את לבחור 1977 והחזיות הנופש עונת

 העונה. במשך לך הרצויים אשקלון. הנופש בכפר
להתראות. להבטיח מיד דאו.
 הסדר בליל מקום לעצמך
בכפר. נשכח הבלתי

 והרשמה: פרטים
 אשקלון. הנופש בכפר
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 הנסיעות ובסוכנויות ״הסתור״
בארץ. ברחבי

ם ל עו ה ה 206411 הז


