
■

 נדים י■
ברדיו

 הנמרצת הסתייגותנו את להביע ברצוננו
 (העולם הרדיו ענייני על שפורסמו מדברים

 הרשימה ).1707 הזה
סילופים. רצופה

 ברצוננו במיוחד
 מהפיסקה להסתייג

״טירפודה״ בדבר
החד מהדורת של

 18.00 בשעה שות
הגג. ועד בהשראת

 בדותה פשוט זוהי
חסרת־שחר.

נוספת: בדותה
 בין כותבים אתם

ר השאר: מו ה ״...
 לשלב ניגשו דים
תוכניתם: של הבא

 אלימלך של הורדתו
 אנו מכסאו.״ רם

 מכל מכך מסתייגים
 לא הגג ועד וכל.
ב־ עסק ולא עוסק

 איש של הורדתו
כן, על יתר מכסאו.

 מורד לא הגג ועד
מיי אלא אחה באף

העוב ענייני את צג
דים.

לכ גדעון
בשם ארי,

הארצי, הגג ועד
הר־ עובדי של

תל־אביב דיו, לב־ארי

האינ בל את פירסם לא הזה העולם •
 ״ועד לפעילות בקשר בידו המצוייה פורמציה

 מאחר לב־ארי, הקורא של בראשותו הגג׳*
 ״הפיכה בעיקבות בינתיים התפטר זה וועד

 רם. אלימלך של בהשראתו שבוצעה נגדית״
 ללמוד ניתן הוועד של פעילותו מהות על
 גבי מעל בעיתון שפורסמו מקטעים גם

 לב־ של מאמרו לרבות ההנהלה, נגד האתר
הזה. בהעולם שצוטט ארי

 בארץ, ״ם8מ י■
בחו״ל. ומפ״ם

שמסר הודעה ציטטתם שבועות כמה לפני
 לה לעיתון ובמיוחד הצרפתית לעיתונות תי

בחברון. מההתנחלות להסתייגות בקשר מונד,
 נמנעה שמפ״ם כתבתי הודעה, באותה
 בגלל — חברון בעניין בכנסת, מהצבעה

קואליצ התחייבות
קבע מצידכם יונית.

 דבר שאמרתי תם
 ושמפ״ם נכון לא

 אותה בעד הצביעה
טעי ובכן התנחלות.

זו, בקביעה תם
וה הנידון במיקרה

עמדי. אמת
כן־גל, אלי

צרפת פאריז,

 נכתב בכתבה •
 הצביעה מפ׳׳ם כי
 אי־אמון הבעת נגד

 בפרשת לממשלה
 בן- הקורא שרצה לרושם בניגוד גולדמן,

בחו״ל. בהודעתו ליצור גל

כן־גל

 - לאדם אדם ■
כלב

 עדיין, לקרוא יודעים אינם שכלבים מכיוון
הרהו כמה להשמיע והגון ראוי כי מצאתי

 אדם — לכלב כלב מאמרכם בעיקבות רים
).1704 הזה (העולם

 שתמצאו קיוויתי
ש הכלב בתערוכת

בתל־אביב, נערכה
לה נדירה הזדמנות

 בפני הכלב את ציג
הציבור.
העו דווקא והנה,

 שמרבית הזה, לם
 האינטיל- הם כתביו
 בא שבחבורה, גנטים
חד־ הזדמנות והורם
 במחי זאת שנתית

קולמוס.
 חשבתם לא האם

הכיוון לא שזה
הנכון?

בני-ברק פורת, חיים
 - חלום״ של ,,יום ^

גהדר!
ובפ בדבר, הנוגעים לכל להודות ברצוני

 של ה״יום על הזה, העולם למערכת רט
 בזכרו־ וישאר לנו שהענקתם הנהדר חלום״

רבות. לשנים נעימה כחווייה ננו
הנסיכה, של אמא טל, יוספה

אשקלון
 ראה — שלה והאמא אפרת הנסיכה •

תמונה.

טל ואפרת יוספה
 7ש הדודה ■

הפאשיסטים
אבנרי, אורי

 צווח: אתה שבועונך, של 1708 בגליון
 מתנגדי את מכנה אתה לג׳ורה!״ ״חזרה
 ו״פאשיס־ ״פסיכופטים״ האמבטיה מלכת
 לכנות נוהג אתה ושריה גולדה את טים״.

 כינויים שאותם בטוח גם אתה ״כסילים״.
 השלום. יוני יתר ואת אותך הולמים אינם

חולי־הש־ מגרגרי־השלום, לדעתי, ובכן,
)8 בעמוד (המשך

א4ט £ ¥¥א 4 1 0 8 0 X 1 0 3 8 1 6 £ 1 0

 שבושת שלושה של תכנית
הכוללת:

 רופא הוראות פי על ־ דיאטה
 מאייר) ד״ר (שיטת מומחה

 קנייפ) רפואיות(שיטת אמבטיות 6
 תם/ו/וסדודמו-ו טיפולי 6

 קוסמטי ■טיפול אדים אמבטית
 קביעת רפואיות, בדיקות 2

וביקורת דיאטה
ד שיטת לפי טיפולים 6  מאייר ד
הרצאות 2

$ 133.30׳מ החל המחירים

£¥ס£1<1 £ח1¥! 1 4 7 6ט¥ £ 4

 הכוללת: שבועיים בת תכנית
 כללית קוסמטית בקורת
 דרישה) לפי כלדיאטתי1מלא(א אירוח
■סאונה החיה
 מיוחדות, משחות עם עיסוי
אינדיוידואלי קוסמטי טיפול

 יר1א נתיבי על אל עם פשלה בשיתנף ■פדיקור תסרוקות סדור מניקור■
לישראל. התעמלות

אל או הנסיעות סוכן לידידך פנה ו5>נ^061£
*1או£5 ז חו ח ^ו *5נ ט

53535 טל. .52 חדאביברחינחלת־בנימין $ 241.60מי החל המחירים

דיופייף
!בריאותו


