
 פעמים כמה
 מהם- להפטר נסית
הצלחת?? ולא

הדוקים! את נחסל אנחנו
 ־ והבטוחה המודרנית הדרך את אחת פעם נסי

הדוקים להשמדת
 מקבלת את שעה) /!2כ־ שלנו(שאורך חיטוי לאחר

י בביתך דוקים יותר יהיו לא לשנה. אחריות תעודת
059־3012 טל. אילת: • 790114־5־6 טל. ,18 מודיעין ר״ג,

.481/75 עם? רש׳ ,21 הבריאות: מש* היתר

ם,  □ צפר■ קלעים, ציידי
ספורט חובבי טבע, חובבי

צבאיות משקפות
העיניים! את לכם שיוציאו במחירים

 חוץ מתוצרת ומשומשות חדשות
צה״ל מעודפי

 8x30-------500. ל״יי!!) 1,300.— (במקום ל״י
 7x50-------750. ל״י!י!) 1,750.— (במקום ל״י

פטי במצב משומשות משקפות וכן  מצויין או
ם ם! יותר עוד במחירי זולי

ד ולאירגונים לאגודות  !הנחה 10* עו
17.00 — 9.00 ת״א ,11 סלמה רה׳ ״משקפות״,

)6 מענזוד (המשך
כ תהיה המדינה ייפסק. השיעמום •

מרקחה.
 לכמה עצוב נושא יהיה שזה נכון •

 הישרא־ ,הצדדים משני החללים מישפחות
 צפי־ לנוכח — שני מצד אבל והמצרי, לי

 דבר — ומתגברת הולכת האוכלוסיה פות
 מקום יותר יהיה מסויימת, הקלה יביא זה

 זה למשל, הזאת, מהבחינה לנשארים.
הס זיהום בבעיית מסויימת הקלה יביא

 מיספר כי האוויר, זיהום במייוחד ביבה,
לנהוג. יפסיק אנשים של מסויים

 במיל- שמת מי שכל לשכוח לנו ואסור
ה שנקרא למה או לגן־עדן הולך חמה

 אומרת כך רע. לא בכלל ושם הבא, עולם
האגדה.

 לראות אפשר בליבנו, הזאת ההבנה עם
 היכון ובאה. מתרגשת מילחמה שאומנם

הרצליה ניצן, מ.הבאה! למילחמה

המנהלת ■מעללי
ה ישראל כאזרח אליכם פונה אני

 בבית״ ר בכיתה הלומד ילד לי יש שנייה.
 הם ציוניו כל בתל-אביב. העם אחד־ הספר

וניקיון. בהתנהגות במייוחד טוב־מאד.,
ליל שמרביצים ראה והילד מקרה קרה

והז המכה את ורחף רץ ממנו, קטנה דה
ל רץ הילד יותר. בילדה יגע שלא הירו

 אחד. ליום אותו גירשה וזאת מנהלת,
 ״אני :לי ענה והוא למה, בני את שאלתי

ה אם אפילו לבית־הספר, היום הולך לא
 היא שלך. הלחץ תחת אותי תכנים מורה

 בהמשך.״ בי תנקום
 בשעה לביודהספר הגעתי הילד עם יחד

 היא המנהלת. עם נפגשתי בבוקר. 7.30
 אותו. גירשתי חוק. זה ״אצלי :לי אמרה

 התחננתי בחזרה.״ אותו מקבלת לא ואני
 רוצה. שאת מה בכל אותו ״תענישי :אליה

 ענתה היא הביתה.״ אותו תשלחי אל רק
 אתה הביתה. יילך ״הוא בשחצנות: לי

 יהיה וזה היום, כל לעבודה אותו תיקח
 בשבילו.״ בריא עונש

 איזור אצלנו טועה. שהיא לה הסברתי
 נמצא שלא ילד כל זו. מבחינה מסוכן

 (אני רעה לתרבות לצאת אמור במיסגרת
 תבינו.למה עכשיו שבזי). בשכונת גר

הר לי יש השנייה. מישראל שאני אמרתי
 בני, של בכיתה קצת חקרתי כזאת. גשה

 גורש הוא מתנה. קיבל בני ונדהמתי.
 גורשו תלמידים שיבער, אחד. ליום רק

ש גם והיו ימים. שלושה עד אחד מיום
שלם. לשבוע גורשו

 ואת המנהלת את חקרו לי. עיזרו אנא,
 בבית־הספר. הגבוהות מהכיתות התלמידים

 מבית־הספר ילד לשלוח חוקי זה האם
? כזה מיקרה בגלל

תל־אביב נפשי, הוד

בדוטאציה נשיאים
 הרצל האחים של מאמרם על חשבתי

 והפעם ),2105 הזה (העולם חקק ובלפור
מע שהם הבעייה לא־אשכנזי. נשיא על

פת לי יש והנה, רצינית. באמת היא לים
 הרצל את למנות מציעה אני :מזהיר רון

 מחווה זה יהיה ברוטאציה. נשיאים ובלפור
 וגם ההיסטוריים, ובלפור להרצל מיוחדת

מיזרחי. נשיא לבעיית פתרון
תל־אב־ב הודצכרג, נילי

אינדכס בלי
 ובעצמו, בכבודו הראשי שהעורך היות

 ),2108 הזה (העולם היקר לקוראו במיכתבו
האמרי טייס השבועון את פעמיים מזכיר

 הרציני שהחלק הוא ומהמפורסמות קאי,
 של הדוגמה על־פי מודפס הזה בהעולם
 להוסיף לכם להציע עוז אזרתי אז הטייס,
 הטייס, שנוהג כפי חוברת, בכל אינדכס
 הרבים הקוראים על יקל כזה אינדכס
מחפ שהם הנושא את גיליון בכל למצוא

 בדפים. מרגיז בעילעול צורך ללא שים׳
תל־אביב (כנפי), פלילמן יום,?

 קוראי של הקריאה הרגלי סקר •
 לקרוא נוהג שרובם סלמד, הזה העולם

 ברצף סופו ועד מתחילתו העיתון את
 קבוע מיקום יש הקבועים למדורים אחד.

שפיר־ כך וגיליון, גיליון בכל בדרך־נלל

כנ הקורא שמציע כפי אינדכס של סומו
בעיתון. מיותר מקום לגזול עלול פי

הסו&ים כנפי
 ודיעותיו מעמדותיו הסתייגותי כל עם

 זורע, מאיר ד״ש ח״כ של מאישיותו וגם
ש הדברים עם להסכים שלא יכול אינני
 נמנע שבה ד״ש, מועצת בישיבת אמר

ההנ בין הסכם על־ידי בתנועה המשבר
 כי טען זורע לפרוש. העומדים לבין הגה

למש קץ שם ולא טיוח אלא אינו ההסכם
 בשקר.״ חי שאני מרגיש ״אני וכי בר,
הדמוקר בתנועה לשלום־בית ההסכם את

 של כ״הסכם זורע הגדיר לשינוי טית
סוחרי-סוסים.״

 היא להסכם יותר קולעת שהגדרה דומני
 ראשי גנבי־סוסים.״ של ״הסכם של זו

במרינה התנועות מכל סוסים גנבו ד״ש

 כשהם עתה, לכנסת. עליהם לרכב כדי
 סוס ד״ש הפכה הממשלה, בתוך נמצאים

 תנועה מראשי אחד כל ראשים. מרבה
אח ואידיאולוגיה אחרת עמדה מייצג זו

 בעקרונותיה. בגדה לא אפילו ד״ש רת.
 אחד עקרון מייצג מראשיה אחד כל שכן

השאר. כל את מקיים ואינו
 המפלצתי היצור ומתקיים ממשיך וכך

 ארץ־ישר־ איש הוא מראשיו שאחד הזה,
 מתן בעד הם אחרים ואילו השלמה אל

בקוא שחציו לפלסטינים, עצמית הגדרה
 להשמיע היכול באופוזיציה, וחציו ליציה
אחת. ובעונה בעת והיפוכו דבר ברבים
הפו בחיים תמורה לחולל רצתה ד״ש
 מיפלגה בכך. הצליחה היא במדינה. ליטיים

 המדינה. בתולדות היתה לא עוד כמוה
 אחרת במדינה גם כזאת קיימת אם ספק

בעולם.
הרצליה אלעד, שמעון

?ערייןה1 טיבות
 של עניין עבור נידונותי כמילואימניק

 (כלא צבאי בכלא מאסר לשבוע בכך מה
דב שם ראיתי ברכות, זאת לומר אם ).4

 רע ביחס נתקלתי בעיקר יפים. לא רים
לחיילים־אסירים.

 קצין עם דיברתי הכלא, את כשעזבתי
 חושב אני מה לו ואמרתי הכלא מסוהרי

 מקור כי מפיו שמעתי אז שראיתי. מה על
 רבים הצבאי, בכלא לאסירים הרע היחס

מפ — לכלא להיכנס ירצו לא מהחיילים
לערי רע יחס על מקפידים במייוחד חד.

קים.
 זו, גישה על רבות טענות בפי היו
הנ״ל: לקצין הסברתי ואותן
הלו מקצין גרוע חייל-עריק במה !•

טי חיילים המכה מקצין או שוחד, קח
1 רונים

 מכניסים קטנה עבירה עובר כשחייל !•
 הוא אם ובעיקר כשקצין, לכלא. מייד אותו
 נפטר הוא למישפט, עומד בכיר, קצין

ה להגברת עוזר זה בנזיפה. כלל בדרך
עריקה.

 כשהם מצה״ל העורקים כאלה יש •
 בחורי- יש מגוייסים הם שבעוד רואים

 נח־ דתיות ובנות בבית היושבים ישיבות
 הסחר-מכר בעזרת צבאי משירות לצות

ה זה יותר: גרוע עריק מי הקואליציוני.
היו או לו, שנעשה אי־צדק נגד מתמרד

2109 הזה העולם)


