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י אליאב ללוביה ואולי פעיל, למאיר או
 ש־ כדי רק מערך מצביעים רבים כיום,
 קיים כי יידעו הם אם אך יעלה. לא הליכוד

 כל ללא יצביעו הם חזק, ־שמאלני מערך
ה לכל קורא איי לכן זה. למערך היסוס

הפרו האגוצנטריות מן התנערו גורמים:
 ■שלום, למען והתלכדו שלכם, בינציאלית

בישראל. יותר צודק מישטר ולמען
ש שמאלה, מהמרכז הגורמים, ואלה
העו מוקד׳ ל״ע, מפ״ם, :פונה אני אליהם

 לובה ותומכיה, אלוני 'שולמית הזה, לם
 (־שהם מסויימים אישים ותומכיו, אליאב
 אחר גורם וכל במערך, אלון כיגאל רבים)
ה למען להילחם המעוניין לרק״ח) (פרט
המשותפת. מטרה

 גבעתיים קאופמן, יוסי

קטנה אחת טעות
 יודעת אני העיתון, של ותיקה כקוראת

 מהימנות ידיעות למסור מקפידים שאתם
 לקרוא התפלאתי לכן, על־ידכם. ובדוקות

 הפריעה אך קטנה, אומנם שהיא טעות,
 במהימנות ספק הטלתי לא י עכשיו עד לי.

שלכם. המידע
 הזה (העולם רבין״ ״פסטיבל על בכתבה

פורטי. בני־הזוג של תמונה הופיעה )2023

פורטי יעל
טוב משמן — שם

 לומדת בתם כי היטב, אותם מזהה אני
 האשד, הקטנה. בתי עם יחד בבית־הספר

 דליה (ולא פורטי יעל היא המצולמת
בטעות). כנראה שפורסם, כפי פלורטי,

 אינו הזה כהעולם שעיתון מתפלאת אני
 הוא שעליהם האנשים שמות את בודק

המ את מכירה אני זה במיקרה כותב.
 המידע על לסמוך אוכל האם צולמת.

1 אחרים במיקרים שלכם
אביב תל־ גוטמן, יעל

אנושי. זה — לטעות כן. •

התחתון העולם חיסול
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סיגריות מחזיק
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מוצרי מיגוון1976 המי□ מלכת
שכמו גל־אלימות כיום עובר ישראל על

 עולם־תחתון התפתח בעבר. ידענו לא הו
 על הממונים י אפילו מפניו. יראים שהכל

 אוזלת- מגלים האזרח, והגנת החוק שמירת
העבריינים. מניקמת ו&חד יד

 חברי־ מיספר על־ידי הועלה לאחרונה
ל הרעיון קרביות, יחידות יוצאי קיבוץ,

(ב בישראל העולם־התחתון לחיסול צאת
 בארה״ב המוסמכות). הרשויות עם תיאום
 עם לקרב־יריות להיכנס השיטה אומצה

 פיסית, לחסלם במגמה המועדים הפושעים
מ החברה את אחת־ולתמיד ל־שחרר וכך

זו. הלאה
 ה־ שגורל קיבוצים לחברי קורא הנני

)10 בעמוד (המשך

 לאירופה תטוס
וחזרה

חברת במטוסי
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וקרם סבון דיאודורנט, שיזוף, שמו
 בתחרות המועמדות את ילוו — ידיים
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