
מכתבים עול המובחר המבחר

■ מול מגבר
ם רק חי מ עי, יידע בעלי מו  מקצו

ח סי ם נ שרי ם וק מיי  בינלאו
קים  ׳־חלילית כמומחי הדו

 לך להציע מסוגלים
 של מובחר כה מבחר
ם קול, מגברי  במחירי

ם כה רי !סבי

 ־חלילית־ מומחי
 מגבר* לך מציעים

 פנדר, חלילית, קול^
רד, מרשל, קו אנ  מרלבודו די
ק סול ל׳יי 700מ־ החל במחיר ו

ם כו כמו חי ס ב  מעולה, שרות לד: מו
ת שוסף מקצועי ייעוץ חריו א מלאה, ו

ח המוסיקה אל בוא ל עו  ה
לך! כדאי ־חלילית־. של

עולמית! מוסיקה עושה חלילית״11
 ויבואנים יצואנים יצרנים. בעיים. ובניו נרינשפון פ. - ״חלילית

^ 822917 טל. יפו. - השעון כיכר סובחרים. נגינה כל• של

בישראל 117 שוו1 בקרוב
מסחרית וסובאה סובאודמשא

 גם בקרוב ישווקו ,1977 דגמי מסחרית, וסובארו למשא סובארו
לישראל. סובארי יבואני יפנאוטו, מחברת נמסר כן על — בישראל

 פעימות 4 במנוע מצויירים המסחרי והדגם סובארר של המשא דגם
 2 אחורית. הנעה היא וההנעה המכונית של האחורי בחלקה המורכב
 מירבית לבטיחות ונפרדת כפולה מעצורים במערכת מצויידים הדגמים

 נסיעה בעת גם המטען על המגינים גלגל לכל מקפרסון מסוג ובמתלים
גלגל. לכל הנפרדים הזעזועים ולבולמי לקפיצים הודות בדרד־לא־דרך

 סובארו שדגמי מסרו יפנאוטו, מנחלי ברקוביץ, וד. ברנובסקי מ. ח״ה
 כפולה עוצמה המפתח סמ״ק 500 בן במנוע מצויירים ומסחרית משא
 לריכוז והודות המנוע מכוח פועל שאינו החשמלי למאוורר הודות ויותר

אופ נסיעה בתנאי הדלק תצרוכת הרכב. להנעת המנוע של כוח־הסוס כל
 עוד מסרו וברקוביץ ברנובסקי ה״ה לליטר. ק״מ 20כ־ היא טימליים

 ביותר וחסכוניים אידיאליים הם סובארו של החדשים הדגמים שני כי
 מכוניות כולל מסחריים, לשימושים או ומזון קלים משאות להובלת

 חם הלקוחות. במען תיקונים שירותי המספקות חברות עבור שירות
 מאד הנמוכות האחזקה הוצאות הרכב, של הנמוד המחיר כי הוסיפו

 — המכוניות של החיים ואורן המעולים הטכניים הביצועים והמבנה,
 הגדלת — ובמקביל מפעל לכל לירות רבבות של חסכון מאפשרים
ההכנסות.

 ישיבה מקומות 2 עם מפואר נהיגה בתא מצוייר משא חסובארו
 חמעקים 3 מ׳. 1,25 א מטר 2,05 באורן ישרה רצפה עם משא ובארגז

 לצורן והן ופשוטה קלת וטעינה לפריקה חן לצדדים נפתחים הצדדים
 אחורי מושב המשא לארגז להוסיף ניתן כן, כמו חורג. מטען הובלת

ל״י. אלף 50כ־ יהיה סובארו של הקטנח המשאית מחיר וגגון. מתקפל
בצדדים, הזזה דלתות 2 — דלתות 5ב־ מצויירת המסחרית חסובארו

 רצויה. זווית בכל הנפתחת אחורית ודלת בצדדים נהג תא דלתות 2
 ומחירה המטען בתא סגורים חלונות עם באה סובארו של המסחרית

 לירות. אלף 55כ־ ומחירה בצדדים חלונות 4 עם או ל״י, אלף 52כ־
 מתקפלים. מהם 2 — מושבים 4ב״ מצויירות סובארו של המסחריות

 1,615 א רוחב מטר X 1,340 אורן מטר 3,035 הן המכונית מידות
גובה. מטר

? שנח איזו 1 איש איזה
 משת ברב שבוור׳תם בכן אותי הפתעתם

 הוא לווינגר הרב כאיש-השנה. לווינגר
ש ובלתי-מאוזגת, שולית דמות בסן־הכל

 אינו הוא שהוא. ציבור כל מייצגת אינה
 לו ובהעניקכם איש-השנה, לתואר ראוי
התואר. לפיחות גרמתם זה, תואר

פתח־תולווור! טכצ׳נילן, צבי

 הרב בחירת של הברורה ...התוצאה
 כאיש־השנה לווינגר

 לבוא. איחרה לא
 דמותו בעוד הנה,

 רקע על ההרואית
מתנו הקלשניקוב

 הקיוסקים, בבל ססת
 הקנאי הרב אזר
 שאפילו מכך עוז

 העולם כמו עיתון
 ומב- בו, חומך הזה
 בתואר אותו תיר

ל ויצא איש־השנה,
 פרובוקטיבי מסע

להמ שנועד נוסף,
חב תושבי את ריד
 ספק הערבים. רון
 לווינגר הרב אם

ש צה״ל לכוחות בגלוי להתנגד מעז היה
 לגיבור אותו הפכתם לולא לעצרו, באו

לאומי.
תל־אביב מאיר, מ.

 כפרס מוענק אינו איש־השנה התואר •
 של השנה אנשי בין כציון־לשבח. או

 אייב- אדולף גם בשעתו נכלל הזה, העולם
חות את הטביע בארץ שמישפטו בעת מן,
שנה. אותת מאורעות על מו

 טובה בחירה להיות יכול היתד. ...לא
 חתפתיתם שלא על כוחכם יישר מזו. יותר

 מיב- מגיבורי אחד את באיש־השנה לבחור
 — קוראיכם שרוב דבר באנטבה, יונתן צע
 — מכרי מחוג להסיק יבול שאני במה עד

לו. ציפה
תל־אביב ערני, נמרוד

 פירסמתם שבו בשבוע עיתוי! איזה
 הפך הוא טבק בני הכדורגלן על כתבה
 שבו ובשבוע הלאומית. הנבחרת כוכב

 הרב של איש־השנה גליון עם הופעתם
 יש האם לכותרות. שוב עלה הוא לווינגר,

הע המאורעות לקריאת טלפאתי חוש לכם
 שקורה מה זה שמא או להתרחש, תידים

הזה? בהעולם פירסום שמקבלים לאנשים
חיפה נשרי, חנה

סשפולנטי כשובר העיתונות
 נפט, מציאת על הידיעות איכזבו שוב

אז נפלו ושוב באשדוד. בקידוח כביכול,
 ההתעשרות לבהלת קורבן תמימים רחים

 כספם מיטב את השקיעו כאשר המהירה,
 ששעריהן חברות־הנפט, מניות ברכישת

 הבלתי-ימבוססות הידיעות בעיקבות עלו
 שהתפתה כמי באשדוד. הנפט גילוי על
ש ידיעה מתון בנושא, להשקיע הוא גם

 על- לא־מעטים למשאבים זקוקה המדינה
 השחור, הזהב לגילוי קידוחים לבצע מנת
 של חוסר־האחריות נגד להתריע רוצה אני

 שמועות- סמך שעל הישראלית, העיתונות
אש היוצרות כותרות־ענק מפרסמת כזב
בציבור. ליה

 עיתוני פירסמו מה סמן על יודע אינני
 בכך וגרמו שפירסמו, המידע את ישראל

מעיתון מצפה אני אולם הציבור. להטעיית

 בנושא חקירה שיערוך הזה העולם כמו
גור אם לגלות על-מנת זה, מעין חשוב

 ידיעות מפיצים אינם ספקולנטיים מים
 את להעלות כדי בבוונה־תחילה, מטעות
 הון ולהרוויח שברשותם המניות מחירי

הממשלה גם הרחב. הציבור של מבורותו

 מעין ביזיון למנוע כדי להתערב, חייבת
שבועות. כמה מדי עצמו על החוזר זח,

ירושלים ג., ק.

 שמיבצע- בדעתו מאוחד היה העולם כל
 של ים מזהיר. ניצחון נחל הנועז אנטבה

 הרגש ההמונים. את כבש ריגשותישימחד.
 נשאר ולא הקר, השכל על השתלט הסוער
 ומעמיקה. זהירה מתונה, למחשבה מקום
ליש הנחיל זה שמיבצע דפליג מאן לית
ז לזה מעבר מה אך צבאי. ניצחון ראל

 כל באמצעות וטוענת, חוזרת ישראל
 יקרים, חיי־אדם שאצלה התעמולה, שופרות

 לחיי-אדם, ערך אין אחרות בארצות ואילו
קיפ מיבצע-אנטבה בעיקבות אך כביכול.

נש שהיו אנשים, חמישה חייהם את חו
 ? פעו* במקום אילו ושלמים בריאים ארים

 חליפין. עיסקת מתבצעת היתה לת־אנטבה
 שלמעשה, שוב הוכיחה ישראל ממשלת

 אזרחים מיספר כל להקריב מוכנה היא
שלה. המדינית הפילוסופיה מיזבח על שלה

מס אינה באנטבה ישראל שנקטה הדרך
 דרך אותה בדיוק חיובי. מיפנה שום מנת

 בעבר. רבות בסיטואציות ישראל נקטה
 ובטבח נורא באסון להסתיים עלול זה היה

יח נגמר שהמיבצע היות אבל טוטאלי.
בנ ההכרה הצידה נדחקה בכי־טוב, סית

אז חיי את להקריב ישראל ממשלת כונות
 המדיניות מיזבח על הם, באשר רחיה

 בעם להכיר שלא שלה, והקשוחה העיקשת
 ן הדיו- לשולחן כפארטנר הפלסטיני הערבי

נים.
אסירים זמיר, שלום

 כמו שוב. זאת עשה קיסינג׳ר הגרי
 חולשות- את להכיר יהודי רק יכול תמיד,
 בעולם דבר שאין ולדעת האמיתיות, אנוש

לאו כבוד כולל בכסף, לקנות שאי-אפשר
מטרניך מיודענו, חזר וכך ועצמאות. פי

 גם בישראל, שעשה התרגיל על היהודי,
כ לפני לקנות, שהצליח כמו ברודזיה.

מילי כמה תמורת ישראל נסיגת את שנה,
וה החופש את גם קנה כך דולרים, ארדי

 * בנזיד־עד־ ברודזיה הלבנים של עצמאות
 כספית לתמיכה הבטחה של מפוקפק שים

בינלאומית.
 הלקח את למדו לא שהרודזים מפליא

 קיסיג- אותם שהאכיל הלוקש את ובלעו
 יוני מחנה אין שאצלם למרות וזאת ג׳ר,
 העיסקה כשכל בעתיד, בישראל. כמו חזק

 שמי רק יזכרו כבועת־סבון, תתגלה הזאת
 למען מוכן שהיה יהודי, היה אותה שהגה

 שלו, הבוס של הפוליטיים האינטרסים
 שבלב האירופאים את לכפרות להקריב
 מתפלאים עוד ואחר־כך השחורה. היבשת

אנטישמיות. שיש
ראשון־לציון עליאש, משה

 בלי לא־נורמלית בחתונה השבוע הייתי
 ריקודים, בלי מחרישת-אוזניים, תיזמורת

חתו פשוט בטיח. ובלי יווניים שירים בלי
 להיות: צריכה יהודים של שחתמה כמו נה

 ותרבותית. רגועה באווירה בבית־הכנסת,
 בבית־הכנסת היה זה מרענן-נפש. ממש

ש מה אבל בחולון. כפוסי הרב שם על
 המצוייר.: הישראלית החוצפה היד. תרגיזני
 ללא בית־הכנסת אל נכנסו רבים צעירים

 על שם ישבה אחת ונערה ראש, כיסוי
ל הרהרתי שלה. החבר עם אחד כיסא
 שאוי בעם־ישראל־חי, רגע באותו עצמי
חי. הוא כך אם לו ואבוי

 אפיקורס שנח לפני עד שהיה לי בתור
)10 בעמוד (חמשו

לווינגר

היהודי מטדניך תרגיל

לדת אחדות שנים

אנטבה של חנם

ם8 ל עו ה ה 2040 הז


