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ע1 ס ש
והשמאל הרצח

 והעיתונות״ הלר ״רצח במכתנו
 רו ספי גדעון מר לו מצא )24.4 (״הארץ״
הזרי מ״העיתונאים להיפרע הזדמנות

 גי־ יורם סל מעצרו במסך אסר, זים״
 ליצור רבה כה בסקיקה ״ניסו בונסקי,
 ל״ הרצח בין אסוציאטיבי קסר בציבור

סמאל.״
אסו קסר בציבור ליצור צורך כל אין

 הזה הקסר לסמאל. רצח בין ציאטיבי
המה בתולדות סמצוי מי כל אצל קיים
 המאה סל חסמאלניים והמיסטרים פכות

 רבים אצל וכמה כמה אחת ועל הנוכחית
 ה־ ח״הומניות״ את חסו אסר מתוכנו

 בארצות בסרם ועל עורם על סמאלנית
מוצאם.

יפד. מאיר של מכתבו מתוך
29.4.75 הארץ,

אבן־זוארץ מילון

ת חנוט ל כו מ
 של הצעתם פי (על

אילת) ענבי, ואמיר ניצה

אנחנו
שוב

ת שו ד ח ב
״ ונעו.11, ^111 תירו ״*ו !

א־טור. באזור מקורות יידי

 נגד אמצעים
פליטתמרעומים!

מרס פליטת בעיקבות ל.ע.מ.).

2.5.75 הארץ

 פליטה נגד מיוחדים ;אמצעים
 מאוחרת או מוקדמת

 אצלנו להשיג
מיוחדים במחירים

בע־־מ ארוס

הראשון! והמייסד העוין
 ז״לי" זוארץ מלכיאל ד״ר

:יבל״א דרכו ממשיכי
ם ניב, קובי מרמרי, חנוך דון אפרי סי

א וארץ:1 ד״ר עלינו! •עבדו ל
ם ם הערבי בדי ם עלינו עו ם • בעיניי קאי ם האמרי  מתחנפי

ת א אד ס ם • הרמאי ל סי ם הרו שי ם לנו עו פי סו אנחנו • פרצו פו
 מלכיאל ד״ר השבוע שהעניק בראיון

 פאקו־ איי של הטלוויזיה לרשת זוארץ
 לעבוד מנסים שהערבים אמר פאקו
ני שאם מבטיחים הם ואפילו עלינו

 סתם הם שלום, יהיה ׳67 לגבולות סוג
מבלפים.

 של להבטחות להאמין אפשר ״אי
 ״האמריקאים זוארץ. אמר הערבים,״
חוש והם הנפט בגלל אליהם מתחנפים

נב לא אנחנו אבל עצמם. את בים
ש נגדנו, ללכת רוצים הם אם הלים.
 להם שנחזיר אחרי אולי לבד. יבואו

 להם יתחשק לא פתאום השטחים, את
שלום?״ לעשות
 אי־ שלום לעשות רוצים הם ״אם

 ואם שלום, יעשו כל שקודם אז תנו,
אז אותנו, לסדר מנסים לא שהם נראה

 ישראל של הביטחון שר על לעבוד מנסה (משמאל) האמריקאי החוץ שר
אותו. שיסדרו נותן ולא (מימין) בדאווין מרגיש שלנו השר אבל בעיניים.

 אפ־״ ואמר, זוארץ הוסיף כך ״ולנו,״ להם נחזיר שאולי להיות מאוד יכול
להאמין.״ שר הזמן.״ במשך כמעט, השטחים כל את

<ב): נראים אתם איך

ת הייתי ב סי מ  ב
ת □1■ או מ צ ע  ה

□ שד ט׳ דנ טו  הס
ם ״ ל א ר ש הי

ניו־יורק

: נראה וזה כן
 צלחות וחמוצים. טחינה חומוס, פיתות, משמאל:

 אבל שחורה, בידה עצמי. שירות פלאסטיק.
.1\0י011יד£1( £110^1 ££15£\/

 לך מערבבים אמריקאים מלצרים באר. מימין:
חריפים. משקאות

 ״נעים סביב. יושבים כולם עגולים. שולחנות :במרכז
 עונים הם הכלה.״ של מהצד ״אני אומר, אני מאוד,״

 כל צועק ״תפוס!״ לשבת. מנסה אני באנגלית. לי
השולחן.
 אלינו פונה הוא המנחה. — הערב כוכב הבמה על

 שנפלו, אלו את לזכור שצריך ומודיע חשוב נורא בקול
 תחילת־דומיה מסמן הוא דומיה. דקות כמה מבקש והוא

 מתגלגל אני עצובות. במנגינות פוצחת והתזמורת
^ \1¥8£££״ לי אומרים כולם מצחוק. ¥  ס־ך.״ £8£
 רפו־ עזריה את מזמין דרמאטי ובקול ממשיך המנחה

 עולה רפופורט מר גורי. חיים של שיר לקרוא פורט
 חיים של שהשיר מודיע עמוק ובקול החשופה לגמה

 שעברה בשנה טוב שהיה כמו השנה, גם טוב גורי
 אבל לצעוק, מנסה אני הבאר״״ בשנה שיהיה (״וכמו

להס נאלץ ואני קשים מבטים בי תוקע שלי השולחן
 והתזמורת השיר את קורא דפופורט בצחוק). תפק

צוחק. ואני חרש מייבבים כולם ברקע. מנגנת
מאחו צץ והמנחה לשימחה מעצב עוברים אחר-כך

 שוקולד־מנטה־מסטיק, שרות אחריו ושר. התזמורת רי
בשו שוב ובפיו לבמה חוזר הוא מוותר, לא הוא אבל
 לארץ, לעזור החלטנו ש״השנה לנו מודיע הוא רה.

 עזרה וריאלי, ופיזי מוחשי באופן קשה, במצב הנמצאת
 כרטיסים לקנות מכולם מבקש ואני וכר וכר אמיתית

דולר.״ כרטיס כל החייל. למען הוועד של
ואוס הקרואים בין עוברות סלסילות עם נערות

 חבר׳ה,״ ״יאללה החייל. למען הוועד למען דולר פות
 צ׳אנס קונים בדירה.״ לזכות ״אפשר המנחה, מעודד
 הנצורה לישראל מוחשי באופן לעזור גומרים לדירה,

— להגרלות ג״עוברים
בנ תרומת אחת כל דולר 250 של מילגות שלוש

 מסוגל שאני מה וכל שיכור־גועל כבר אני בישראל. קים
 לעזור לנו לעזור לך לעזור לנו עזור — זה להגיד עוד
.לנו לעזור לך . .

 מירושלים ישראל כל — שנקרא מת בדיוק וזה
לזה. זה חברים

אמן. ונאמר

היכולת לפי
א1'1-1£¥ב״ שאפ מודעה מצאתי \£ן״¥181-1 \10'

כך: אותה לתרגם שר

 לבנק לעזרה דחוף באופן זקוקה ישראל
 תורם בישראל שהעם הדם להפקת שלה׳ הדם

ברצון. כר כל
דו 50 של תרומה חיים״... ״מתנת תן

דם. מנת הפקת מחיר — לר
 תורמים בישראל יכולתו: כפי תורם אחד כל זהו.

דולרים. — בארה״ב דם,

ל־ היום עוד כתוב
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