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ישראל. של הקשה מדיני

 הצבאות את להכות חופשיים היינו פעם
 התגמול פעולות שרצינו. עת בכל השכנים
 כי כשנוכחנו יותר, מאוחר זאת. הוכיחו

 וביצענו החזית את הרחבנו מספיק, זה אין
מלחמת־סיני. — ביותר הגדולה הפעולה את

 הנשק למרות לרעתנו. המצב השתנה כיום
 יש שעדיין הצבאית העליונות ולמרות הרב
לפעול. חופשיים אנו אין לנו,

 כל שוכחים אותו ישן, כלל מוכיח זה
 אינו הנשק כוח ישראל: של המלחמה אבירי
 בין מאזני־כוחות בהערכת היחידי הגורם

 שהחל הוזיכוח מיותר כמעט לכן מדינות.
התי בעלי עם )1439( הזה העולם עורך בו

 את לציין די בארץ. הביטחוניסטיות אוריות
 תחזיותיהם כל את למוטט כדי הזה, הכלל

 משה של מסוגו אנשים של ותוכניותיהם
 רמת־ג\ בירנבדים, אברהם דייו•

הצעיר עקרונות
(העולם אשכול״ צעירי הם ״אלה הכתבה

ל מסוגלים אתם כי הוכיחה )1439 הזה
 הפוליטי לגוף גם באובייקטיביות התייחס
השלטון. מפלגת ביותר: עליכם השנוא

 את אישית, מכירה אני מהם אחד לפחות
מוכ צעיר הוא כי ויודעת גולומב, דודיק

מגו וחברתיים פוליטיים עקרונות עם שר,
בשים.

 שבה מפלגתית, במסגרת לא זאת גיליתי
 לאחז כדי מסויימת פוזה להציג אדם מסוגל

 התנועה בשורות אלא הבריות, עיני את
 לפני כמדריך, דודיק שימש בה המאוחדת,

שנים. מעשר למעלה
, א. פתח־תקעה א.

 שתגיע ישראל, למדינת ואיחולי ברכותי
 שלא עד השטחים, בכל גבוהה, כה לרמה
 העולם של הזועמים במדוריו צורך יהיה
 הבאות השנים חמש־עשרה ובמהלך הזה,
 חייכניים השבועון של מדוריו כל יהיו

 תל-אביב שנוקפרצקן, זלמן בלבי•
? הגיבור מי

משוא בלי מורא, ״בלי — שלכם האריה

גיבור
כלל. אותי מפחיד לא — פנים״
 פנים, אל פנים לקרב אותו מזמין אני

 אם הגון, אדם כל של שיפוטו את ואקבל
האנושי. המין בקרב כאלה בכלל יש

תל־אביב גיבור,

לאורי מעוז
אגודת ביקשה אותו ריק, כסא במקום

 כדי הסדר, בליל השולחן ליד להציב מעוז
 בברית־המוע־ היהודים סבלות את להזכיר

 דייודים, אורי למען ריק כסא הצבתי צות,
 כמו כהלכתו. הסדר את לחוג ממנו שנבצר

עיניך. מבין קורה טול שנאמר:
תל-אביב אור, גד

צודקת לעולם טעות
ה בחדשות (כותרת ם ש ו ח מ משחק
ספורט).

תל-אביב כן־גהום, גדי
ה החוזה בירנבוים דניאל ד י  (ידיעות ח

אחרונות)
ירושלים בהן, יצחק

מז במאכלים עבר יש פינג׳אן למסעדת
במעריב). (מודעה הגריל על וגם רחיים

אילת יונה, פ.

 תינתן זה כמדור קדימה זבות
 המצרפים קוראים של למכתכיהם

למכתבים. תצלומיהם את
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 שלך. לסלון המתאים הטלביזיה במקלט בחר
הטלביזיה. בסלון - אמיתית סלון באוירת אותו בחר
 מתאימים ונמצאו מומחינו ע״י כולם שנבדקו שונים, דגמים חמישה-עשר מבין אותו בחר

בארץ. לתנאי־הקליטה
 למקלטי אותו שתשווה לאחר ורק בפעולה אותו שתראה לאחר רק טלביזיה, מקלט לך בחר

אחרים. טלביזיה
 — תחנה לאותה מכוונים שונים, מקלטים שני אחת בבת להפעיל תוכל הטלביזיה בסלון
פעולתם. טיב את בדיוק להשוות ותוכל

בארץ. המומחים מיטב ע״י יעיל שרות לה מובטח בסלון שתבחר טלביזיה כל
 למקום שבחרת למקלט המתאימה האנטינה בבחירת גם לך יעזרו הטלביזיה סלון מומחי
לקלוט. רוצה אתה שאותן ולתחנות מגוריך

ה ן - לסלון טלביזי סלו ה. ב טלביזי ה

235739 טל. ,71 בן-יהודה רח׳ תל-אביב,


