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הבחירות. ערב חרים
^י שמאל מצד להערה לב לשים נא ש  ״

 הבחירות!״ לאחר לבקורת
 <־־ כל של מילויין את עתה דורש אני

הק׳ המצב יורע שלא לפחות או הבטחות,
חז/ אלמוג, יעקוב

גלופה ראה— המערך של הביקורת כרטיס

ניתוח ללא יהודיב
 ,(חמו־ הפאלאשי גיתה בני לגבר הכבוד כל

)4 בעמוד (המשך

מכתבים
אל־פתח. סוכני או עצמו וארג׳ס זה

. .  שנשאר פוליטית, פרוצה הוא אבנרי .
 אל־ארד חברי לשעבר, המופתי אנשי בחברת
 כנגד בו המשתמשים היום, של ורק״ה

המדינה.
אמ כמוהו: חולי־נפש מצויים בחברתו

 חוסיין, וראשד דייוויס אורי זכרוני, נון
הערבי. הנחש

 הוא אבנרי אורי לדבר, יש מה לסיכום:
 שבעולם פרלמנט בשום במינו. מיוחד ח״ב

ב הסוחר אדם — כדוגמתו תמצא לא
ה ובזוהמת האנושי המין בחלאת זימה,
התחתון. עולם

 יהיה סופו וגם במינו, מיוחד בהחלט הוא
במינו. מיוחד

צופיה עין קומאגדו
 הדואר, באמצעות למערכת הגיע זה מכתב
 שרגאי, ע. הכתובת: את הנושאת במעטפה

תל־אביב. ,42 מרכולת רחוב

>!ו "1 • ח ׳ / ט ־ ך / " /< ־ז ק/ /
,־יהך׳דך ?זל".£' 06

 האחרונה המלה ״ירלין" סריגי להכיר: נא
האופנה. בחידושי

 הופעה לך ומשווים למגע נעימים ונוחים, קלים הם
 גזרתם על שומרים הם — והעיקר ואלגנטית. מושלמת

כביסה. במכונת אפילו — כן כביסה. לאחר גם המקורית
 בכך מקורן הללו הנפלאות התבונות בל

״טרילין״ 100/״ס הינו ש״ירלין"
 ימצאו המעולים, הסריגה מפעלי יצירת ״ירלין״, סריגי

הנבחרות. האופנה בחנויות זו בעונה למכירה

;יו־ליו

בע״מ דיסקונט בנק של להשקעות החברה בבעלות כפר־סבא, בע״מ, ירלונה חברת של מסחרי שם הוא ״ירלין״

ההכנה למען
 ואת הזה, העולס מערכת את לברך עלי

ב אבנרי אורי ח״ס
פעולו על מיוחד,

 ההבנה למען תיה
 וערבים יהודים בין

הזו. בארץ
כוחכם! יישר
חיפה בטר, מיטה

צופיה עין
 הוא אבנרי אורי

 ההוכחה קוויזלינג!
השבוע, ניתנה לכך

 בואו על כשהודיע
 הנבל הפרקליט של

איך וארג׳ם. ז׳אק בטד
כך? על ידע

מ דהוא מן אליו צילצל כטענתו, אם,
היה וארג׳ם, בוא על לו והודיע פארים,

המישטר שערוריות
 בין העיסקה מפיצוץ מאד מבסוטים אנו

 אחדות מפלגת לבין דן התחבורה קואופרטיב
).1487 הזה (העולס העבודה
 כל את ולחשוף להמשיך חייבים אתם

 המישטר מפלגות של הכספיות השערוריות
השאר. וכל חרות מפא״י, הקיים,

ירושלים כן־דויד, והיים לוי דוד

לביקורת
הבו־ להמוני המערך ששלח ברכה רצ״ב


