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 מביניהם היחיד היה דיין המרובים. תינו
ש דעתו) את לשנות הספיק כן אם (אלא
 על ״שטחים״ מעדיף הוא כי להכריז העז

הלאו התנועות שתי בין המאבק ״שלום״.
פש וכל למודת, או לחיים מאבק הוא מיות

 ארצה באו אבותינו תיתכן. לא ביניהן רה
בע חדשה חברה בר. ולהקים לכובשה כדי
 הארץ, תושבי הערבים, משלה. ייחוד לת

 הראשון, הרגע מן יפה יפה זאת הבינו
ש האמצעים בכל הזו לתוכנית והתנגדו

 את עשו אבותינו נכשלו. הם למזלנו בידם.
 הדיבורים כל לסיימה! עלינו המלאכה, חצי

 בלתי־רלבנטיים הם וכו׳ מוסר על היפים
 ישראל אזרחי הלא זה. בהקשר לחלוטין

במא מסתפקים מרביתם ערבים. זוללי אינם
 או שטחים אינה הבעייה ערביים. כלים

 בלתי־מוסרי. או מוסרי רע, או טוב שלום,
 או לעם להיות יותר; בסיסית היא הבעייה
לחדול!

רנות-גן עציץ, מ.

 יותר, 10,000 ■
כהות 10,000

ה על ונפל, התפוצץ ראשון פגז בכתבה
 בית־ מועצת ראש נגד שהועלו האשמות

מסו )1665 הזה (העולם מחלוף יעקב שאן
הבא. הסיפור היתר, בין פר,

 מכוניתו את הוציא המחוז קצין ״כאשר
 במיכרז, זכה פומבית, למכירה מחלוף של .

 קנה הוא מחלוף. של מידידיו אחד במיקרה,
 ב־ — ל״י 18,000 ששווייה המכונית, את

בלבד.״ ל״י 18,500
הבדיחה. את מבין אינני

טבריה צוקר, אמנון
 טעו־ נל נמו מאוד, עצובה הבדיחה •

 לא המכונית את קנה הידיד יות־הדפוס.
 — בלבד ל״י 8,500ב־ אלא ל״י, 18,500ב־

משווייה. פחות ל״י אלפים עשרת

הצילומים תחרות י■
הפספוס? של הגלוי הישבן על דעתכם מה

השבוע תמונת
שול ואנחנו הים, שפת על צולמה זו תמונה

הצילומים. תחרות עבור אותה לכם חים
• תל-אביב סימנטוב, פוטו

 האדונים את מזכה השבוע תמונת •
ל״י. 10ב־ מימנטוב פוטו

 מכתבים, השולחים קוראים
כק אותם לנסח מתבקשים

 ל• תינתן עדיפות צרה.
קצרים. מבתכים

 למב־ תינתן קדימה זכות
המצר קוראים של תכיהם

למכתבים. תצלומיהם פים

המושלמת הטלויזיה 3529 ט1פיל
למעג הודות ונקיה יציבה חדה, בתמונה מצטיינת 3529 פילוט

לפילוט. הבלעדיים אלקטרוניים לים
 .110ס רחב פנורמי במטך מצויירת 3529 פילוט
ו־עג^ס. לגלי נפרדות קליטה מערבות 3529 בפילוט
 קרינה. המונעת מהפכנית שיטה 3529 בפילוט
המסך. למנורת אחריות שנתיים 3529 לפילוט
 והמדע הטכניקה חידושי את אתה גם נצל

 בעדיפות ותיווכח השוואה דרוש :להנאתן
.3529 פילוט


