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צבעים 1ש1ר3
יפים-נהדרים. צבעים

נרמה. ת1איכ בעדי צבעים
 החיים את עדיך 1!ל7עוי צבעים
בהם. להשתמש שקד משום

צבעונית. ויעשוה דירתך את שיצבעו צבעים
 מהם- שתהנה צבעים

יותר גדודה הנאה אין כי
ןר.7אס בצבעי הצבוע מביתך

ס ו ץר7א נ ש א !11 ־ ר ת ת ט א !ן1ה

 לייבש לכבס, ₪
;מחדש ולסרוג

 המזרח לו שקוראים הזה העניין כל
 ״ ומלוכלכת׳ סרוגה למפית דומה התיכון

 ליבשם ולכבסם, חוטיה את להתיר שיש
נקיה. מפית מחדש לסרוג כדי

 את לפרום יש
למ הראשון, החוט

המ כל תיפרם ען
פית.

 את ימשוך מי
ה הרוסים, החוט?

הישר אמריקאים,
המ הערבים? אלים,

 תיפרם לא פית
מעצמה.
מדב שנים שלוש

 ועל שטחים על רים
 שלום תמורת נסיגה
ג עוט- הערבים אמת. ר ב נ רי  ג

וה־ דעתם על דים
 מלחמת אחרי שנים שלוש כן. גם יהודים

 שישנו פי על אף שינוי! ואין ששת־הימים
הפלסטי היישות לעזור: שיכול אחד דבר
נית.

 אך זו, יישות על יודעת ממשלת־ישראל
הטומ היענה בת כמו ממנה. מתעלמת היא
בחול. ראשה נת

 של החוט נכבדים, אדונים לפניכם, הרי
 — הזה העולם אנשי אתם, אולי המפית.

החום? את תמשכו חדש כוח
 והרצח שההרג לכך תגרמו אתם אולי

ייפסקו? בגבולותינו
גרינברג, יפה־שרה

תל־אביב

 רעיונות ₪
חופפים

 העיתון את כיום מהווה שהארץ לי נראה
במדינה. ביותר היונתי היומי

 הבחירות לאחר מיד ציין הזה העולם
להר זכה לו שהודות הארץ של סיועו את
 הפלא מה ובכן השלום. ממחנה קולות בה

 לתת מסרבת הנכבדה ראש־הממשלה באם
 שאובים שרעיונותיו בטענה להארץ ראיון

שיבו הזה? העולם רעיונות את חופפים או
.לה שם . .

פורמוזה טאי־פה, מטיאם, נ.

 השקעה :■
כדאית

 עניין מוצאים היו שלדעתי רבים אזרחים
 העולם את קותאים אינם בעיתונכם, רב

 פורנוגרפי. לעיתון אותו בחושבם הזה
בעיתונות מודעות לפרסם עליכם לדעתי

שאודר
 שבהם הנושאים את בהן ולציין היומית
שבוע. באותו העיתון יעסוק

 תהיה וההשקעה רבים עיני יפקח הדבר
כדאית.

 חיפה שאודר, מיכאל

 לעושים רק - עלייה ;■
בנפשם שקר

 תכופות •קינות״ לאותן להתייחס ברצוני
 ברית־המועצות, יהודי גורל את המבכות

קצובים בזמנים אותם שומעים אנו ואשר
וכו׳. בקול־ישראל,

 הכיצד הצביעות. שיא הוא זה לדעתי
 חוק חקיקת יזמה אשר ממשלה, מעיזה
 עלייתם המרתיע יהודי) הוא (מי בוגדני

 על דמעות ולהזיל לקונן יהודים, של
ם של המר גורלם ת ו ? א ם י ד ו ה  י
 אנו בגלוי: תצהיר שהממשלה מציע אני

)8 בעמוד (המשך
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