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עפים של תוויות 12 ;
צבעונית! טלוויזיה !שוות

 לגזור רק עליך ענק! פרסים במבצע להשתתף אותך מזמין עסיס
 אלינו אותה ולשלוח החסרים, הפרטים את בה להשלים זו, מודעה

שונים. עסיס מוצרי של תוויות 12 בצרוף
 שי חבילות 1000 • הבאים: הפרסים מבין בפרס לזכות באפשרותך

 והמרענן המסעיר הבושם - ״צ׳רלי״ בקבוקי 200 • עסיס ממוצרי
ם רדיו מקלטי 10 • 8 ״ של ניידי סניו ״פלקון״ משאבות 500 • ״

ת טלוויזיה - הגדול הפרס • ולקטשופ לתרכיזים אמינה צבעוני ו
סניו״! ■ של״
לסמן רק עליך בחירתך. לפי - הגרלה ללא מתנה לך נשלח כן כמו ן
רשימות לוח )1 הבאות: המתנות מבין אפשרויות שתי התלוש על ■

~ ~ ' ־ - ־--------------------------- ־ ־ ־ ' ־ ־ ־ ' ו1־-------------------------------1־--------------------- ־ ־
_

____________הוא שלי הטעם עסיס, של הממותקים 19 מבין
בת._______________________ב קונה אני ________בכתו

מם. או__________מס הגרלה ללא מתנה לביתי לקבל ברצוני
____________________________________________שמי

יום. 30 תוך לביתך תישלח המתנה
ע והתווויות התלושים על ה ,508 ת.ד. ״עסיס״־בע״מ, אל להגי תני  נ

פרסים״. ״מבצע המעטפה על לציין יש .30.8.80 עד
 במבצע ההשתתפות חשבון. רואה בנוכחות 15.9.80ב־ תיערך ההגרלה

ס״ עובדי על אסורה משפחותיהם. ובני ״אדמון״ ופרסום ״עסי

מגע לעדשות מכון

 מכך. ולהנות יפה... טוב...להיראות לראות זו היא נפלאה הרגשה איזו
 מיכאלי נ.ם. - מגע לעדשות במכון ביקור

זו. הרגשה לך יעניק
לרשותך: מעמיד המכון

 מקצועי ייעוץ ★ ראיה כושר בדיקות ★ חדיש מיבשור
 ובאופטומטריה באופטיקה )25(מוסמך מקצועי ווותק נסיון

הנכונה לעין - הנכונה העדשה סיסמתנו:

.ם.מיב^לי1מהע־ לעדשות מכון
 529 חדר , 5 קומה תל־אביב, אל־על) (בית 32 יהודה בן

292496 - 289363 טלפונים: מראש ראיון לקביעת

מכוזבים
שנה איש ה

 מבירא מחדש שעלה ...האיש
 רבץ׳ יצחק רמא: לאגרא עמיקחא

ישראל. של הבא ראש־הממשלה
אביב תל־ כרמן, יוסי

 אך בדיעותיכם, תומך לא אני
 שבעה. לבסאם מגיע שזה לי נדמה

רמלה מיזרחי, דויד

 כבר הוא אם הקרמלין, ואת רית,
רבה. בזהירות בעדינות, אז תוקף,

כרמיאל רם, טובי
 של במדורו הפליות אין •
 בין מבדיל הוא ואין ברמס, חיים

אי אמות־מידה לפי פושעי־מילחמה
דיאולוגיות.

תד מיו חס! י
 מישהו לשים מוכנים אתם אם

שתב מציע אני רצופות, שנתיים
 חומיי- באיית־אללה פעם עוד חרו
 שיצאתם חשבתי שעברה בשנה ני.

 כעבור אך בו, כשבחרתם מדעתכם
 ב־ מחוננים שאתם ראיתי חודש

ה הוא השנה גם חוש־הנבואה.
איש.

רמת־גן גזי, אבישי
המע מזמינה שנה, בכל כמו •
 הקוראים של המלצותיהם את רכת

 איש־השנה של לתוארים למוטחדים
השונים. בשטחים ואנשי־השנה

ה ב ד תגו גלאנצר ע
 הוא קיסימ׳ר הנרי האס
 למדור ז מילחמה פושע

 (״העולם קטן״ ״עולם
).2240 הזה"

 מסויים מישפט על להגיב ברצוני
 על במאמר ברעם חיים מר שכתב

 מכנה הזה במאמר ארצות־הברית.
 קיסינג׳ר הנרי את ברעם חיים מר

 מיל- ״פושע מכובד: הלא בתואר
חמה״.

 ממדרגה חוצפה זוהי לדעתי,
 מתומכי אחד כך לכנות ראשונה
ש חילוקי-הדיעות למרות ישראל,

 על העורך איגרת בעיקבות
יאי הכתבת של אישפוזה

הזה״ (״העולם יסמין רה
2239.(

האורטו במחלקה ששכב כחולה
שבו חמישה במשך באיכילוב פדית

 שכבה שבה תקופה ובאותה עות
 חובה לעצמי רואה אני הנ״ל, הגב'

 נעשה לדעתי :הכתבה על להגיב
 ייעשה. שלא עוול במחלקה לצוות

 ומעבר מעל היא לחולים מסירותם
 לעשות משתדלים והם לכוחותיהם,

 עם להיטיב למען המקסימום את
 זכתה מזה וליותר זה ליחס החולים.

 מלדרוש פסקה לא אשר הג״ל הגב׳
מיוחד. יחם ולדרוש ולשוב
ב שפיר הכל שלא להיות יכול

 באשמת לא לבטח זה אבל מחלקה,
 מהקיצוצים כתוצאה אלא הצוות

טובה. חלקה בכל שנעשו
תל־אביב ניר, חיים

• • •
ה ל א ד ש ת!ץחית ש

 ארליך שימחה פרש שנה לפני
 כשר־האוצר. מתפקידו בבושת־פנים

ה במדיניות בכישלון הואשם הוא
 הורביץ יגאל נכנם תחתיו כלכלית.

 מיפ־ ומשקם גואל של תדמית בעל
כושלים. עלים

בפנייה*? טעה מי
כיוון של שאלה

 מר לבין מדינת-ישראל בין היו
 פושעי־מילחמה יש אם קיסינג׳ר.

 צריך ברעם מד היום, של בעולם
הסוציא בגן־העדן אותם לחפש

 בהם מטפל ברעם שמר ליסטי,
בעדינות.

כפ יום מדי משמיד צבא איזה
ל גורם באפגניסתאן, שלמים רים

פלי להיות אנשים אלפי מאות
לתזו ההוראה את נתן מי טים?

 ואחראי דצמבר בחודש הכוחות זת
 פוש־ על מדברים כבר אם להרג?

בקרמלין. יושבים הם עי-מילחמה,
 אויבי-יש- לכל נשק מספק מי
לאש״ף? ובראשם ראל,
 זכויות־האזרח כל את מדכא7 מי
די כולל המיזרחית, אירופה בכל
• ? בצ׳כוסלובקיה המרד כוי

אובייק אינו ברעם מד לדעתי,
 הוגן להיות כלל מנסה ואינו טיבי,
 בשצף- תוקף הוא המעצמות. כלפי
בארצות־הב- שקשור מה כל קצף

 תמיר של ידיו מעשה הציור *
מחיפה. תיכון תלמיד שפר,

 אלה, שורות כותב וגם רבים,
בחו צופנים החילופים כי האמינו

 מהי התרשמנו להבראה. פתח בם
״לח יכולתנו״, לפי ״נחיה סיסמות

בי אירע מה החי״. בבשר תוך
? נתיים

 נמשל. גידולי החיצוני, החוב
 כל והורסת נמשכת, האינפלציה

ל ורצון חיסכון עבודה, מוסר
 קוצץ. לא המדינה תקציב מאמץ•

 עובדי־ לרבות שכירים, בעוד
 עולה מצטמקת, הכנסתם הייצור,
 מתעשרי של חדשה שיכבה ופורחת

בשי בתיווך. בעיקר האינפלציה,
״הביטוח. ובחברות בבנקים רותים,
ה בתפקידו? השר ממשיך למה
תד היא והיחידה האחת תשובה

 מגושם, נראה ארליך ?עוד מית.
 יודע הורביץ גרונו, מעמקי ומדבר
 בעל הוא מהמותן, צרורות לירות
 כלי־ההיק־ של מניפולציה כושר
פנים. להעמיד כושר ובעל שורת

ה שדמותו ארליך, של זכותו
 מח- את לטשטש סייעה לא חיוורת

)10 בעמוד (המשך

2243 הזה העולם8


