
מכתבים
 נגיע לאן והשיטה״). ״מוטה .2066 הזה
 קבל מוכיחות, אלה פיקוד שנות שלוש אם
 יותר טוב אינו 1977 של שצה״ל ועדה, עם

אר שבמשך ייתכן איך ? 1973 של מצה״ל
 שום חלה לא המילחמה מאז השנים בע

 במצב ? שכזו באדישות נמזג וצה״ל תזוזה
 להשאיר לדעתי, אסון, יזה יהיה זה דברים

 תקופת־זמן במשך כרמטכ״ל גור מוטה את
למקובל. שמעבר

רמת־ג! צדקה, דויד

אחד מידוץ עוד
 עם בארץ, השוררת הספורטיבית ברוח

 אירופה...), (גביע והתחרויות המירוצים כל
 ספורטאים־ של רשימות 23יש־ פלא אין

למ זאת, התשיעית. לכנסת רצות בדימוס
יותר יקר קצת מירוץ שזהו העובדה רות

 שוועדת־ הוא, מפליא שכן מה מהאחרים.
 באווירה היא גם נסחפה הבחירות־המרכזית

 אווירה צ׳קים״, מקבלים ״׳לא של הכללית
בארץ. והקניות המיסחר בשוק השולטת

נתניה רוגין, מוטי
 הוא בן־פורת. מרדכי לח״כ ליבי ליבי,

 דיין ומשה דיין. משה עם הגג על עלה
 קופצים!״ שלוש... שתיים, ״אחת, אמר:

מהגג. קפץ ובן־פורת
תל־אביב קציר, גחום

גאון יהורם של העוול
 זוסמן, יואיל העליון השופט של דבריו

 לשאת גאון יהורם של בבקשתו הדיון בעת
 כמה עד לימדו בחירת-לייבו, את לאשה

 עליהם העוטים מכובדים, אנשים יכולים
 להיות בבתי־המישפט, קדושה של איצטלה
 טען, זוסמן השופט סביבם. לנעשה אטומים
 על שמע לא מעולם כי מעמד, באותו
 הסביר, הוא כך לו, יש גאון. יהורם

 הם לדיון שקדם בערב ורק בנים, שני
 כבר חז״ל זמר. אותו מיהו לו סיפרו
ל שתגיע עד חברך את תדון ״אל :אמרו

 להיות בצמרת, להיות יכול אדם מקומו.״
ו עצוב ובכל־זאת — ונכסים בעל־ממון

 שנים לאחר לו מתגלה כשהאהבה אך בודד.
 אושרו את להקדים ממנו מונעים ארוכות,

38 חיכה גאון ״יהורם מעירים: ■ועוד
חודשיים.״ עוד לחכות יכול ■הוא שנים,

ישר יהודי מרבית שיל מוצאם בארצות
 היתה זיו צעיר. בגיל להינשא היה נהוג אל,

 קיצצו גניבה על ואילו עבירה, ולא מיצווה,
 ימינו, של בישראל כאן, האצבעות. את
ל אך קלים, עונשים מקבלים גניבה על

 עבירה. זו — לצעירים נותנים לא הינשא
הצדקן איפה

נתניה פרסקי, משה
 בעוד עליכם? לעבוד הצליח הוא איך

ש גאון יהורם מספר בכתבה שאצלכם
 עשרה שמונה בת היא חברתו, אורנה,

 מעניין מי ״את ,2064 הזה (העולם ׳וחצי
מת בבית־המישפט הנה, מתחתן?״), שאני
 היא שהילדה עצמו, שבוע באותו ברר,
 הוא אולי חודשים. וכמה 16 בת ״רק״
 מיישניים פרטים כמה בעוד עליכם עבד

!?שהעלים
 חיפה חכם, שלומית

האמיתי הביזיון
ל במיכתב טוען, תומרקין יגאל הפסל
 בוש שהוא ),2065( הזה העולם מערכת

)12 בעמוד (המשך

 !.סיעותחודם
 תיירות
טען מ

 ׳ יודעי□ ה□
 שלוו שהמוניטין

 להיות אותנו מחייב
ביותר העובי□
באים הם ״.ולבן

 בונד ג־ימם תינז׳ עם בחליפות באים הם
 בחויל הטםקים סיוד את לתבנן

בעולם סניפים יש שלפל-תורם יודעים הם

 הצבאי השירות ולאחר הלימודים מספםל באים הם
באירופה ורבבות קמפינג בטיולי להתענין

 מוגדרת תוכנית עם באים הם
ומעשי יעיל משרות להינות כדי

 לרעיונות פתוחים באים הם
ומפות מקיף ישנן לקבל כדי

ב*׳□ הם
יודעים הם כי

 לסניף הכנם
 אליך הקרוב פל-תורם

 מקיף מידע ותקבל
 האפשרויות טל

בפל״תורם לו שיש

50851 טלפון 28 העם אחד רחוב :ראשי משרד תל-אביב,
660981 טלפיו ,82 העצמאות דרך היסה, 221226 טלפיו ,49 בן־יהודה רחוב תל-אביב,
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22724 טלפיו ,33 ייזנגיף רחיב נתניה, $34097 טלפיו ירושלים, הילטון מלון ירושלים,
938777 טלפיו שריו, מליו הרצליה, 224622 טלפיו ירושלים, ״פלאזה״ מליו ירושלים,
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 חודשים 4 בן חמוד
 בן־שמן ביער שבילה

 9.4.77 בשבת

ף התקשרו אנא חו  ד
02־32283 פרס, למשפ׳

 טל ופלקטים ממינות יול גדול מבחר

 — והקלאסי חמודרני תציור גדולי

 ד פלקטים של מקצועית חדבקח

תסיגווט

ס״, טו לו  101 אלנבי רח׳ ת״א, ,,
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 העיתונים לכל מודעות קבלת
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