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הליגה חברי של
 יצאו.״ ממך ״משנאייך נאמר: כבר
ש יהודית, להגנה הליגה חברי הם אלד,
 על שמירה יפה: היתד, פעולתם תחילת
 והפורטוריקנים, מ״הפנתרים״ ארד,״ב יהודי

 שה־ להשקפת־עולם הגיעו שהם חבל אך
 מרגלים, שהעולים אלימות, מעודד תנ״ך

 צר,״ל חיילי ושכל בוגדים השמאל שאנשי
דתיים. להיות חייבים

 יגרמו האזרחים״ ״מלחמת שאת חושבני
מירושלים. השחורים״ ״הפנתרים ולא הם

תל־אביב ציטרין, בני

 המצוי ,■
והרצוי

ל לראות להשתדל למה כ ד ה י מ ת  אצל ו
שליליים? משקפיים דרך — השני הצד

 כל בפסקנות מראש ולסתור למהר למה
ונבחן? שנבדק לפני — גישוש נסיון

 ש־ בפסקנות מראש ולקבוע למהר למה
 אל ישראל את למשוך מצרית מזימה ״זו

המלאה״? הנסיגה התחלת
 הגמור שההיפך לחשוב יותר סביר הלא

 לוויתור מוסתר נסיון כאן שיש הנכון: הוא
 המכסימליסטית תביעתה על מצריים מצד

בשיח־ למעשה ולהסתפקות מלאה) (לנסיגה

זמיר

 את זנחה שהיא משום לא — התעלה רור
 משום ולא לגבינו, התיאורטיות שאיפותיה

ל והחלה בתשובה חזרה כאילו, שהיא,
 הכוחות שמאזן משום אלא — אותנו אהוב

ה את להשיג לנסות אותה מאלץ הריאלי
י ו צ ב לחתור במקום עבורה, האפשרי מ

י עקר אופן ו צ ר עבורה. הבלתי־אפשרי ל
 כפר־אמירים זמיר, שלום

 לו תעקרו ■
זה! את

ה דרך כי למצריים להבהיר ישראל על
ב לכן, שתצלח. היחידה הדרך היא שלום

 אל־סאדאת מצד מלחמה נאומי של מיקרו•
לומר: יש לאלופיו,
ה הביטוי על־פי או, זה! את לו לעקור

 הוציאו ביצתו! את קעקעו — הכשר עברי
אל בצורה אבל מהבלונים! הרוח את להם

. גנטית . .
ם ל ו  לומר: יש לשלום הצעותיו על א

ידיים!! בשתי זה את נתפוס

 ? ,ישראל מר אותך, מטריד מה
 בבוקר מתעורר אתה בו הרגע הר•

. וצסיות אושר של רגע להיות ת״ב
 הרע. עין בלי — איתנה בריאותך

 לא ולילדיך בכבוד מתפרנס אתה
דבר. חסר
 אולי ן מודאג אתה מדוע כן, אם

 לעשות יכול שאתה אתה מרגיש
 בטחונה את להבטיח כדי יותר

לבוא. בעתיד המשפחה של הכלכלי

 בשבילך. הצעה לנו יש
 ל״י 150 עד 25מ- חודש מדי חסוך

 לכלי' ״יתרון בתכנית יכולתך לפי
 לא תקופה תוך דיסקונט. בנק של

 כסף סכום לרשותך יעמוד ארוכה
רציני.

 אתה לכל" ״יתרון בתכנית כי
ריבית מירביות: מהטבות נהנה

 הצמדה ברירת ממס, פטורה גבוהה
 מיוחד מענק כספך, ערך להבטחת

 נוסף וסכום ילדיך, עבור תחסוך אם
ב מהבנק כהלואה לקבל שתוכל
נוחים. תנאים
 לך תעזור לכל" ״יתרון תכנית
 השכלה דיור, :מטרה כל להשיג
 רכב רכישת העסק, פיתוח גבוהה,

וכו׳.
 לכל" ״יתרון לתכנית היום הרשם
 טובה, הרגשה עם תתעורר ומחר
ואופטימיות. מרץ מלא
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תל״אביב רה, שאיכפת תלמידה

 המחגביס התלמידים, !■
המשחקים ומכונות

ה ושאר והבוטיקים הסטייקיות עם יחד
 לפני אצלנו היו לא שעוד החשובים דברים

המש מכונות מאירופה הגיעו שנים, כמה
 שתמורת חשמליות מכונות הן אלו חקים•

 אי דקה בהן לשחק לך מרשות אגורות 25
היותר. לכל שתיים
ש פלא ואין מוחלט כסף ביזבוז זהו
 ביאליק התיכון בית־הספר הנהלת בעיני

ב יוצאים שתלמידיה מצא־חן לא בחיפה
ה הזה, ההימורים בבית לשחק הפסקות

המקום. בקירבת נמצא
ישראל? מורי עשו מד,

 קשה עבודה היא ששיכנוע מההנחה יצאו
 והחליטו משלמים), לא גם (שעבורה מדי

ישראל. צעירי נגד השיטה היא שהכוח
בהפס להיכנס התלמידים על אסרו פשוט

את שם שיבזבזו זה ההימורים, לבית קות
ד (המשך )6 בעמו

לגברים. - בארץ חדיש
חש חדישה שיטה לגברות, גם

 לצמיתות שער להורדת מלית
 אלקטרו־ ,אילנה גב׳ בהנהלת
מניו־יורק. מדופלמת ליסטית

 הזמנה לפי רק תל־אביב, מרכז
ב תל־אביב, ,55856 טלפונית:

.11.00—15.00 שטות
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