
 בונים אנו
חדש. בנין

 בסיפתת קצר עיון אחרי ואומנם, מקום.
 אלא אינה שהיא לי, הסתבר המקצועית

האמריק חברת־הביטוח מודעת של העתק
 בשבו־ שיהתפרסמה ונזק־לין, מארש אית

 אנשי ביזנם־וויק. האמריקאי עון־העסקים
או ושינו המודעה, את העתיקו פשוט ד״ש
לצרכיהם. בהתאם תה

בשאר גם לשנות מתכוונים הם כך האם

>7
דיך ומק־ ״מארש שד המודעה

דמוקרטי בלתי —

 דמוקר־ הוא הזה השינוי והאם השטחים?

 תל־אביב גוכסייב, יצחק

צבאיים כמונחים השלום
 בנימין כותב )2064( הזה העולם מליון
(״מי בצה״ל המישמעת בעיות על עמידרור

 זוגות
 צעירים

 בעלי
מקצוע

111

 צעירה עכעויו היא כי
 בשינ לקלוט לה1יב1

 צעירים. נזת1ז1 מקצזע
 מ ג בתוגזד נוספו לאחרונה

 3-1 4 בנות חדשות דירות של
 רבות. נוספות

 גנונים פעוטונים. יש
 בתי ילד. לבל - ספר

 בריכת מעולים. ספורט מתקני אמנות. ומופעי
 מעל מ 900.העב בהרי לו דומה שאין ונוף

 שמצפה השואפים צעירים ה חבר בעיקר.
לחיות שגאוה ותוסס גדול לישוב תהיה

דרושים: דמון במצפה למפעלים
רפאל
 יצור. ועובדי הנדסאי

 מכשירן איכות. מבקר
 שבבי לעיבוד אחראי

למתכת. ומדריך
מקסימה

לך! בטח1מ אורלייט
נוחים. בתנאים שיבת איבזח רמבק יצור, עובד*

השתתפות תמריצים. חון הבט משרד
זיכוי ההובלה. בהוצאות אלקטרוניקה. טכנאי

לפיצוי זכות הכנסה. במס אחזקה עובדי מסגרים.
״ עבודה ממקום פיטורין לבורנטית. טבחים.

קודם. פלסטיקה חשמלאים מיכליות. נהגי
שכה זמיתקהמ במועצה פרטים: מקצועיים. בלתי עובדים אחזקה מנהל גבוה. למתח בחל1 בל
יב ך יןס דמון במצפה אשליל מכשור בקרה. טכנאי

בלשבה *057־88189 ׳057־08014 טל. דודים. מסיק רתך. מסגר׳ ואלקטרוניקה.

 של המודיעין בלשכות
 פתוח. לעלי להכוונה המרבז

ד אביב: בתל  אסתר דו
.221351 טל־ .4 המלבה
: .4 שוקרי חמן רח־ )
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 לשיחה מעונינים
השעות, בין ה׳ יום

ץכת ם לג מו ר פ רי ה תי ל ש מ מ ה

ד״ש של המודעה
— שינוי

 חדש.
 ש?יחדש.

 • חדש. וצוות חדשה ך
חדשה. חברה

 שינוי. וא
׳בר•
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מכתבים
לפ מקווה הוא שאותן לטירטור״), אחראי

 הטירון פרוסיים־כפייתיים. באמצעים תור
ואלמ שלילי יצור כתת־אדם, אצלו נתפש

 לנקוט שיש ומכאן מטיבעו, בלתי-יעיל נט
 ״גסות- הפרשן מכנה שאותם אמצעים נגדו

חוצפ ברוב שמעז טירון טוטאלית־יחסית״.
 אין־ספור מיסדרים מאותם באחד לעשן, תו

צב טיכסיות שרידי בשירותו, עובר שהוא
ה לדעת עובר, — מהעבר מנוונת אית

 להענישו יש ההפקרות. גבול את פרשן,
 עבדים — המ״כים על הטובה הדימיון כיד

לגדולה. עלו שזה־עתה
 שמטיף מי מעסיק כיצד מבינתי, נשגב
 גדול, (״יותר גליון באותו הומאני למישטר

 הפרשן ■של מסוגו מעלי־גרה חזק״), יותר
מרוש קריקאטוריה־עצמית זוהי עמידרור.

לדעתי. עת,
 מחנה־ על בכתבה גיליון, באותו אגב,
 ״),11 ״בחירות (במדור שהתלכד השלום
במי של״י תנועת את אבנרי אורי מתאר

 בעלת לאוגדה, חטיבתנו את ״צירפנו : לים
 כי נקווה יותר. הרבה גדול כושר־לחימה

 לארמיה...״ האוגדה תהפוך הדרך בהמשך
ה לתיאור צבאיים במושגים זה שימוש
 מוכיח הצבאית, הפרשנות בתוספת שלום,

ש הדקים הניואנסים על עמד לא שאבנרי
 חטיבות, ארמיות, המושגים בין בד,בדלים
ל צריכים השלום אנשי ושלום. מילחמד.

ה מטווח הרחק ■שלהם החברים את חפש
לפני שפורש הדימיוניים והגדודים חטיבות

אבנרי. הם
 ירושלים שיבי, אלי

וה״שיטח" מוטה
הפר של מאמרו את עמוק בכאב קראתי

ש מה על עמידרור, בנימין הצבאי, שן
 שנות בשלוש — געשה ולא — נעשה

(העולם בצה״ל גור רב־אלוף של פיקודו

מכתבים
)8 מעמוד (המשך

 אבנרי לאורי תשובה. ■לכך מצאתי לא כור.
!פיתרונים —

 ירושלים רז, איתן
 העיתונאית חקירתו בין קשר כל אין •
 לבין ידין הפרופסור נגד לביב יגאל של

ה במישור המתנהלת הבחירות, מערכת
פוליטי.

? מבוקש יהיה ידין
ל ביניכם בוויכוח להתערב רוצה אינני

 לידי העתיקות העברת אם ידין, יגאל בין
 החוק על עבירה היתד, ההוליוודי הבנק

 בעניין יכריע ודאי בית־המישפט לא. או
 ידין זו: מפרישה ברור אחד דבר אולם זה.

 על להערים האמריקאי הפנק לאנשי סייע
 להם מכר הוא שם. מס־ההכנסה שילטונות

 ב״תרו־ לו שילמו הם שתמורתם עתיקות
 מס־ מחשבון לנכות ניתן שאותה מה״,

 האמריקאי החוק שמבחינת ייתכן ההכנסה.
 בעלי- את גם בכך הבנק מנהלי הונו

שלהם. המניות
■שמבחי ייתכן הרי הדבר, כך אומנם אם

 עבי- כל ידין עבר לא הישראלי החוק נת
 הוא האמריקאי החוק מבחינת אבל רה,1

 למנהלי שסייע כמי מוגדר להיות עלול
 בעלי-המניזת ■את שולל להוליך הבנק

 כראש- ייבחר ידין אם מעניין יהיה שלהם,
 בארצות־ לבקר יוכל לא אבל ממשלה
■שם. מבוקש יהיה ׳שאולי מפני הברית,

הרצליה מנחם, נתן

בחעתר!ה שינוי
 הדמוקרטית התנועה מפרסמת באחרונה

 כיצד נראה שבה בעיתונות, מודעה לשינוי
הישרא הדמוקרטיה בניין את מחדש תקים
מאיזה מוכרת לי נראתה המודעה לית.


