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\ מסחרי לא אנושי־תרבותי בסיס על *
 המונעת מקורית־יעילה בשיטה *

 וכספים אנרגיה עצבים, בזמן, ביזבוז
סרק! הכרויות בגלל

 פרטים קבלת לשם גלוייה שלח(י) *
מלאים.

מכחנים
 )6 מעמוד (המשך

 בהיותו מקרטני, פול אלא לנון ג׳ון
החיפושיות. הקמת לפני ,16 בן

לונדון דוכי, מיכל
• • •

!?!טרגים ?גאים
 הדיילת על תקיפה בהמה

יוצ אדר, מיכל טזובתה,
 המוחים הקוראים, אים

ב שפורסם המיכתב על
 (״העולם זה במדור גנותה
).2261 הזה״

 מיכל של הקרובים חבריה אנו,
 ולתמיד אחת פעם רוצים אדר,
 הנלוז ההשמצות למסע קץ לשים
 איתה עברנו הבדיה, אנחנו, נגדה.

 בחייה, הקשה התקופה את מקרוב
לב. באומץ עמדה בה אשר

 זוהר, במקצוע עוסקת אדר מיכל
קנט מצד וזילזול לביקורת הנתון
 עקב כי נשכח אל וקנאים. רנים

 שנים מזה חשופה היא מקצועה
הלא־מכובדת והפירסומת לעיתונות,

אדר דיילת
אמיצה

 של מקשריה ישירה תוצאה היא
 עקיבא קברניט־הזהב עם מיכל

 היו נשים שהרבה הלוואי פרסמן.
ש כפי גבר־חייהן לצד עומדות
 פונים אנו אדר. מיכל זאת עשתה

 אדר ממיכל הרפו אנא, :ומבקשים
 בשלווה. חייה את לחיות לה ותנו

 כיותר הקרוכים חכריה
אדר מיכל של של

ה מרמת הבית עקרת רוצה מה
 מיכל הדוגמנית את המשמיצה שרון

אדר?
 אמיתית. ליידי היא אדר מיכל
 מתפקדות היו הנשים שכל הלוואי

לחץ. במצבי כמור,
רמת-גן אלעד, נדיכה

ואונו לנון זמרים
מה? כתב מי

□ על עונש סירסו
 לראש־המנד גלוי במיכתב

שירות, סרבן טוען שלת
 רבים תקדימים יש כי

 בשטחים לשרת לסירוב
הכבושים.

ממשי רבים שטחים ...סרבני
ש החלקי הפטור מן ליהנות כים

 השוללים פאציפיסטים וגם קיבלו,
 מקבלים הנסיבות בכל מילחמד,

 ,27ה־ מקבוצת ניכר חלק פטור.
לפ זכתה אלגזי, גדי נמנה עליה
״פסיכיאטרי״. טור

שלי: המקרה ,למשל,
 באוגוסט הסדיר לצבא התגייסתי

ל הגעתי השירות באמצע .1973
 מה בשביל יודע שאינני מסקנה

 סירבתי שיחרורי ומאז משרת אני
 1978 אפריל מאז במילואים. לשרת

 שילטונות עם התכתבות מנהל אני
 משירות כולל לפטור בבקשה הצבא
צבאי.
ראיו־ ובארבעה מיכתבים 11ב־
והבהר, חזור הבהרתי אישיים נות
 צה״ל עוד כל בצבא אשרת לא בי

 1967ב־ שנכבשו בשטחים מחזיק
 גם השבות חוק הוחל לא עוד וכל
 לשרת הסכמתי הפלסטיני. העם על

 לגדנ״ע, ונשלחתי אזרחי שירות
 כפי במצבי״, התחשבות ״מתוך
 1980 באוגוסט 17ב־ לי. שכתבו
 ר בנשק, לאימונים לצאת סירבתי

שום קיבלתי לא אירוע אותוץ' מאז

הב מיכתב למרות מהצבא, הודעה
ביום. בו ששלחתי הרה

 ב־ התביעה דבר׳ של לאמיתו
חששה לא אלגזי גדי של מישפטו

 מאוד וי
חיונית

 למעוד לא מאוד חשוב
במאד.

 לעצמי טונה מחזיק אני
 עורך על להשפיע שהצלחתי

מ כמה ועל חזה״ ״העולם
 ח■ הכתיב את לתקן סופריו

 ולהחזיר ,מאד׳ אינפאנטילי
 ליושנה: הו׳ עטרת את

ב חיונית הזאת הו׳ מאוד!
 שהיא כשם ממש מאוד מלה

יאור, :באחיותיה חיונית
 (פנים), מאור שאור, שאול,
(השח גאון (העיר), שאון

מט)...
 אישית פציתי זו בהזדמנות

 ועורכי עיתונאים כמה אל
ב נעניתי ולשמחתי עיתונים

 חשוב יומי עיתון עורך חיוב.
 מאוד, לך מורה אני :לי כתב

מאוד! מאוד,
וכמת כמה עוד יש אבל

סיוון .ד״ר
ו׳ של קוצה

 צעירים ועיתונאים, סופרים
הר נראה שקיבלו ומוכשרים,

 בנית־ ,מאד׳ים״ ״טוב נה
 ה,מאד' את המטילים תספר,

 או בכתבותיהם שלהם הקיטע
 ולפעמים העיתונים, בכותרות

מוח הם — לי נמסר כך —
 מאוד של הזאת הו׳ את קים

עורכים. שחם מכתבי-יד
סיוון, ראובן (ד״ר)

ירושלים

שיגעון!
 הקורא יוצא בחרוזיו

ה השפה כבוד להגנת
עברית.

 מחלה כמו היא האופנה
מדבקת,
הא ובקצהו העולם בקצה

 אופנה ישנה אך חובקת. חי
 כזו מילים, של שיגעון חדשה

הכללים. כל את ששברה מין,

שיגעון חמודה

 — חמודה! שלימן מה
11!שגעון
— !חבובה נשמע מה
111 שגעון

 — !המסיבה היתה איך
!שגעון ! !
ונהדר, טוב זה שגעון אם
 זה ומהופן עקום עולם אזי

ישר.
ממ היא מכשלה, :וגם
שלה,

 צדיקים הם סוררים, שרים
גמורים,

ב לוחם חלב, אמיץ ורק
פשע

פגע. וגם נגף אבן הוא
המסורים, המורים

 ורודפי- עקשים סתם הם
בצע,

דמו היא ואריסטוקרטיה,
קרטיה•
פתח־תיקווה שמחי, יאיר

הת לרוב. יש תקדימים מתקדמים.
 תקדימים מפירסום׳ חששה ביעה
לס האפשרות עצם ומפירסום אלה
 פיר־ על נענש גדי ולהיענות, רב

סירוב. על ולא סום,
באר־שבע היימן, גידי
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