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לזקן כן הגידו
 אומרי־הן אוהבים רבים שליטים

 הגיע לא מהם אחד אף אף
 התורכי הסולטאן של לדרגתו
 פקיד שמינה השני, חמיד עבדול
 היה תפקידו כל אשר מיוחד בכיר

 אישור לאות בראשו להניע
 המלך. שיאמר מה לכל והתלהבות

 .כן״ שתגידי משלם אינו איש לך
 לך. שמציעים מה מכל ותתלהבי

 זכו .מרסי״ של הגמישונים
 נשי מרבית של נלהב באמון
 הנטיון, סמך על ורק אך ישראל

 הטוב הצירוף הם כי שהוכיח
ומחיר. איכות של ביותר

 מתאימים, ״מרסי״ של הגמישונים
 כמעט המופלאה, לגמישותם הודות

 הזקוקות נשים גם אבל אשה, לכל
 בהריון) (ונשים גדולות למידות

 במיוחד להתייאש: צריכות אינן
 של האקסטרונים מיוצרים למענן

 אותו איכות, אותה ״מרטי״.
 אבל — אלגנטי מראה
יותר. גדול
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 חעובמך,
 גא ברע

מו בסקדס. או

דת הצעה ח ו י מ
תנ״ך שוחרי . סטודנטים * מרצים . למורים

בביתכם בכתב תנ״ך למדו

א ל ם ל ו ל ש ת
מטעם, המאורגנים בקורסים

 ללימוד הישראלי בית־הספר
ירושלים בתכתובת, תנ״ר

 בעברית, אוחו ללמוד וניתן בכתב שיעורים 40 מכיל קורם כל
צרפתית. או אנגלית

אליך ישלחו בתנ״ך ורושיעורים ירושלים, ,10060 לת.ד. בכתב פנו!
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מכתבים
 )9 מעמוד (חמשד
לתפקידו. אבנרי מסירות

 של הוא הממוצע העבירות, סך בסיכום
ימים. לשלושה אחת עבירת
 בוועדת־החוץ־ חבר אבנרי היה אילו אף

לכך. צידוק היה שלא חושבני והביטחון,
חיפה דויטש, אבי

 מהכלל, יוצא ללא הדו״חים, כל •
 מקום באותו כולם כמעט לחנ״ה, מתייחסים

סג שהעירייה בתל־אביב מגורים רחוב —
במדחנים. אותו רה

 אינם פרס שמעון השר של דבריו שאר
כרגיל. אמת,

 הגנון, האיש !₪
הגכון במקום

 דייויס, אורי מר פציפיסט׳ צעיר, ישראלי
 ל־ הובא בארד,״ב. הרצאות בסיור נמצא

 במטרת עיוות בישראל שקיים תשומת־ליבי
בארה״ב. מייצג שהוא הדברים וטבע סיורו

 הייתי סיורו, על האחראים משני כאחד
 סיורו שמטרת בפשטות לקבוע מעוניין

האמרי היהודים לתשומת־לב להביא היא
 תושבים בין בדעות הפיצול על קאיים

 וויכוחים שיחות ולעודד נאמנים, ישראליים
לקונ אלטרנטיבות אחר חיפושים תוך

הנוכחי. המזרח־תיכוני פליקט
 בהרבה תומך לא דייויס שמר בשעה

 במדינת־יש־ הנוכחית בממשלה פוליטיקאים
ו למדינת־ישראל נאמן אזרח הוא ראל,
ה לכל האישית ההחלטה זכות על עומד
ישראלים. גם כוללת שכמובן עמים

 קו־ שתלמידי חשוב שזה חושבים אנחנו
 הרצאה שומעים אמריקאיים יהודים לג׳

כזאת. מעמדה רדיקלית
קבו־ בפני הן דייויס של הפגישות רוב

דיירים
 ובפני בקמפוסים יהודים סטודנטים צות

 ש־ מאד חשוב שזה חושב אני בתי-בנסת.
 הקשור צעיר ישראלי יכירו אלה קהלים

עמו. לבני עמוקות
ניו־יורק רוכינזון, א. מיכאל רבי

 הידיים ;■
ספיר של

 נאומו בעת בכנסת ביקרתי שבוע לפני
ש לספר חייב ואני ספיר פנחס השר של

ה הפעם זו גדולה: הפתעה בחלקי נפלת
ה עם הולך ספיר את שראיתי ראשונה

שלו. בכיסים שלו ידיים
ונאו־ הח״כים של וויכוח נאומו לאחר

ה ועדת מסקנות על ספיר השר של מו
 כולם המטוסים, התנגשות בעניין חקירה
ש כאילו ומיליארדים מיליונים על דיברו
למו מגיע כשזה (רק מיליארד מהו בעצם
עצום). דבר זה מיליון 10 עוד אז רים׳

 אלו, נאומים שלאחר לציין חייב אני
 נראה זה הביתה, לנסוע לאוטובוס כשיצאתי

 רק לשלם צריך כשהייתי מוזר מאוד לי
אגורות. 20

 מסוגלת הכנסת כמה עד הוכחה זוהי
בן־אדם. לקלקל

תל-אביב טימכרג, יעקב
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 הכותרות את בעיתונים רואה כשאני
ה משפט על והערב השכם ברדיו ושומע

1739 הזה העולםס!


