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מכתבים
 ן יותר טובים לזמנים ייקט

עוב לחיסכון והדוגמח ההיגיון אין מדוע
 על חדש עול 1 במישרד-הביטחון גם דים

 חמור פשע הוא שכזה, בזמן כספי־ציבור
ממעילה. פחות לא

אילת אזרח;
במרחב חרמונית השתלבות

 בפניו, שיבחו שייאמר אבנרי לאורי מגיע
 זה אין לעולם — התמהמהתי גם ואם

 על המבריק לניתוחו הכבוד כל מאוחר.
 הזה (העולם רביו יצחק של אישיותו ואת
 גם השאר, לכל נוסף הוכיח, שבו )1983

האדם. לנפש נדיר כושר־חדירה
 בכישורים ■שניחן האדם הוא אבנרי אורי

למנחי- חשובים הכל־כך האינטלקטואליים

דה־בוטץ דויד
צר תחוס

 זו. בשעה זו ולארץ זה לעם הנחוצה גות
 החד, האנאליטי לכושר־הניתוח וכוונתי
 בהלך־מחשבה המשולב והמדוייק, החריף

 בכל ומקיף רב אמפירי בידע יצירתי,
 השתלבות :חיינו של החיוני לנושא הקשור

במרחב. הרמונית
 בכוח ניחן לא כמוהו שאדם צר כה לכן

 להגיע הצר. מתחומו לפרוץ לו שיאפשר
 איתו ויחד לאחדו מחנה־השלום, לב אל

המגהיגות־בפועל. ואל העם לב אל להגיע
סביוו דה־כוטוו, דויד

בר־לב! את לפטר
הג תוכנית כי דישמית, שפורסם לאחר

 השר חייב מתבצעת, איננה הייצוא ברת
 שר־המיסחר-והתע- זה, מחדל על הממונה

 ואם מייד. להתפטר בר־לב, חיים שייר.
 לפטרו יש בקאריירתו, וידבק כדרכו, יסרב
מחירו בכל

 ומובהק נוסף כישלון שלאחד ייתכן לא
 כאילו בתפקידו השר ימשיך ועדה, עם קבל
 ■ביותר. חמור לאומי-כלכלי מחדל אירע לא
 בר־ כדזגמת העבה״, ״העור בעלי את גם

 אצלם נמצאת האישית הקארייוה אשר לב,
 ללמד יש — הלאומי לאינטרס ומעבר מעל
 שזאת אחר מישהו יחשוב שלא כדי לקת,

היהודים. במדינת הטובה הדוגמה
 לעמדות־ חוזרים מחדלניקים הרבה די

דרך. ובכל מחיר בכל לבולמם ויש שילטון,
ה, עטי בנ מאוחד עין־חרוד לי

מקום של הידרדרותו
 ייקים־ שמייסדיו קטן, מקום בארץ יש

במ והתיישבו מגרמניה שברחו אקדמאים
 מעבודת- ולהתפרנס ■לחיות כדי נידח, קום

 אהד שם על הזה למקום וקראו כפיהם,
לווין שמריהו — בגרמניה הציונים מגדולי

כפר־שמריהו. —
 את כבשו חדשים ותושבים שנים, עברו
 באו לתל-אביב. קרוב כעת שהוא המקום,

 צברים, והרבה אמריקאים דרום־אפדיקאים,
 נותן כתובת, בתור ״כפר-שמריהו״ שהשם

לאריסטוקרטיה שייכות של הרגשה להם
מהבית. להם שחסרה —

 בוטיקים — הכל הזה בכפר עכשיו יש
 סחורתם שכל לועזי, שם בעלי אחדים

שלו ,מחדל, המיובאת התוצרת טהרת על
 שבא פה כל את המוכרים איטליזים (!) שה

 בנמצא אין כשר איטליז אבל — מהחזיר
 בית- בכפר-שמריהו יש כמו־כן בכפר.
 מפה כשר־למהדרין(להבדיל מפואר כנסת

 של הסופר-סטאר שרבו, קודם), שנאמר
 שנשים בכך מתגאה והעתונות, הטלוויזיה

 מהחברה־הגבזהה, במובן מהכפר, רבות
קצר במיכנסיים שלו ל״בייבל-קלאס״ באות
עימו לבלות כדי ממועדון-הטניס ישר צרים

)14 בעמוד (המשך

ה ...ואין דה! שני
 לחקותה אחרים מנסים מיד בשוק, 1 מספר להיות הופכת כביסה כשכזכונת

 האמיתית. קריססל ליידי ורק אך ודרשי לב, שימי לסובתך לכן,
 קריסטל:- ליידי בקנותך

 לכספך, מלאה תמורה - לך מבטיחים אנו
 והמעלות, היתרונות כל עם כביסה מכונת - לך מבטיחים אנו

 רבות, לשנים המכונה של תקינה ופעולה נקיה כביסה - לך אנו.מבטיחים
זמן. לאורך ומסור, טוב שירות - לך מבטיחים אנו

קריסטל. ליידי של מפעולתה מלאה הנאה לך- מבטיחים
ליידי קריסטל ליידי-עם תהיי את גם
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וצמוד קצר
 הרווחית הצמודה הקצרה, התכנית

 1 סס0׳0 הנותנת והיחידה ביותר
חורש. 24 לאחד כבר הצמדה

הראשון הבינלאומי הבנק
הארץ. ברחבי לשרזתך סניפים 40
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