
שנורשח
שרד מנהל עז־ד רופא, אתה אם  אדם סתם אז מ

 רבות. לשעות המשרד 1א הבית את היוצא עסוק.
 ״שרות-כל־. של החדשני השרות את נצל

 נוסף טלפון קו למעשה. מספק שמרשח
 למסור תובל מספרו את ולבית למפעל למשרד,

וחבריך. ללקוחותיך
 חבריך אז מלקוחותיך יקבל שמרשח שרות

 מחוץ חברה בעל אתה אם גם עבורך. הודעות
שרד זקוק אינך לעיר מ  בעיר. ל

 שמרשה. בשדות השתמש
ל״י. 150 לחודש מנוי דמי

הדוקים! את זל7נח אנחנו
 והבטוחה המודרנית הדרך את אחת פעם נסי

הדוקים להשמדת
 מקבלת את שעה) /!2כ־ שלנו(שאורך חיטוי לאחר

י בביתר דוקים יותר יהיו לא לשנה. אחריות תעודת
 059־3012 טל. :אילת • 790114־5־6 טל. ,18 מודיעין ר״ג,

.481/75 עסי! רש׳ ,21 הבריאות: מש׳ היתר
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 פעמים כמה
 מהם להפטר נסית
הצלחת?? ולא

מוו־לה
אומגות כיצירת המעוצבים הטפטים

בקס ו ר
ידך שבהישג המתנה

מכתבים
האמת את מפספסים

 המת- את אבנרי אורי מר של סיקזריו
אותנ סיקורים אולי היו במצריים רחש
 סלקטי־ משום־מה אך ׳ושופע־י־סגיות, טיים
 הוועידה היפתח לפני עוד ומגמתיים• וויים

 פסקניות, לקביעות אפנרי ,נתפס בקאהיד
 את לקלקל עלולה ישראל רק שלפיהן
 הוא נתפס גם כך ׳שהחל. השלום״ ״תהליך
 הנוח החיובי, אופיו ■בדבר מחרה להכללה

המצרי. העם של ההומור ושופע
 של שלום כרסות והביא טרח איבנרי

מב שהוא תוך במצריים, וקטנים גדולים
 שהתלוו וג״לוי־הלב החמימות את ליט
 לצערי, המצריות. השלום״ ״דרישות לכל

את המידה באותה להדגיש אבינרי שכת

מצ ■ויתורים יבו שיש לשלום אי־הנבונות
 ,ניסיון ביסיקורין מוצאים אין גם כך ריים.

האמוציו ״המהפך אחר להתחקות מעמיק
 שזעקו אלה היו מי במצריים. ישחיל נאלי״

 ׳של״צר־ אלה היו מי ״ג׳יהאד״:ברחובות?
 בפניהם להכריז היה ציריך פנימיים״ כים

? וקריאות־קרב שיטנה הכרזות
דוג עוד הוא סאראת ג׳ישאן עם הראיון

 אין אבנרי. ישל המגמתית למלאכתו מה
 לא ',67 יוני לפני מדוע, להבין ;ניסיון כל

 ■נאלצים מרוע לשלום! הערבים הסכימו
 העולם עם שילום ליעשוית כושר בשעת ■אנו

 מסרבים של שלמה הזית כאשר הערבי,
 אד לכל קרה מה מולנו! אקדחים מניפה

מצ חיילים ״מיליון להקריב נכונות יתר,
 שיאי! לסאדאת להאמין ניתן כיצר רים״!

לה מדינית, :תחבולה בעזרה מנסה, הוא
 סל ׳,73 באוקטובר להשיג שביקש .מה שיג
 חלק על לוותר כוונה גל לו שאין זמן

הלאה. יוכן מסיני, ■כילשהו
עמ אך במצריים, פופולארי אולי אבנרי

 עמדת את מקשיחות רק שליו כמו דות
ש התיקווד, את בהם ומגבירות המצרים

 מילת־הקסם המורות אותנו לרכך ניתן
 אינם — המצרים — שהם ישעה ״׳שלום״,
 זו. מילת-קסם עבור דבר להקריב צריכים

 גם ואולי האמת, את מפספסים ישכך חבל
לשילום־אמת. הסיכוי את

ירושלים חקק, וכלפוד הרצל

לפרעה הסירוס חזית
 עיניהם לנגד מתרחש לאומי סקנדאל

ב הצופים ישראלים אלפים מאות של
 מדי מוקרן שבועות כמה מזה טלוויזיה:

 גוש־אמונים בשירות יום, של פסוקו ערב
הישראלית. הסירוב וחזית
המכוו הקדושה, בתורתנו הפסוקים כל

מוקר האבות, תקופת של מצריים נגד נים
אקטואליים. בפסוקים המסך על נים

!ומייד — הזו ההסתה את להפסיק יש
הרצליה קרני, שלמה

שחקן לסל מכסת
 המיש־ שתם לאחר נכתבו אלה שורות

 אירופה אלופת תל-אביב, מכבי בין חק
 לכל, כידוע צרפת. ואלופת .בכדורסל,

 כסף בסכומי הכדורסל מישחקי קשורים
צו ורבבות הכנסות הוצאות, — גדולים

המזי השחקנים, סביב סובב והכל פים.
ובבית. במיגרש הצופים לעיני עים

 הזמן פסק בעת עינינו ראו מה והנה,
שחו מגבת בתל-אביב? הספורט בהיכל

אס מבחינה דוחה ומלוכלכת, רטובה רה,

 היגיינית, מבחינה ובלתי-כשרה תטית
 מנגב אחד וכל לחברו, משחקן עוברת

המיוזע. פרצופו את בה
והאחר העסקנים לכל מופנית שאלתי

 מכם לדרוש מוגזם זה יהיה האם אים:
 מגבת מישחק־כדורסל בעת לספק שתדאגו

 מגבת והרי שחקן?! לכל ויבשה נקייה
ה ולהנאת השחקן, לתועלת תהיה לאיש
גם־יחד. צופים

תל־אב-ב (בכפי), פליגמן 5יוסן

דב״ש זבת ארץ
 ושרון בגין דיין, — השלטת השלישייה

השי להפסקת האחראית היא — (דב״ש)
זול אשם ואין המצרים, לבין בינינו חות
 וללא בגלוי להיאמר הדברים ראויים תה.

מורא.
 כי יודע מ, בגד לא שזיכרונו מי כל

 מדובר כאשר לגמרי פסול מהם אחד כל
 בינינו ההבנה ובהגברת השלום בקירוב

הערבים. לבין
 של הרמטכ״ל — דיין הוא הראשון

 שתחת סיני, ומילחמת התגמול פעולות
 השני !קאסם בכפר הטבח בוצע פיקודו

 פיקודו שתחת האצ״ל, מפקד — בגין הוא
 — והשלישי בדיר־יאסין הטבח בוצע
 בקיביה. הטבח בוצע פיקודו שתחת שרון,

ל״זכותו״. הנזקף הדמים וחשבון איש-איש
 רחוק שטעמו דב״ש, זבת ארץ אכן,

מתוק. מלהיות
ירושלים מרדכי, כיסים

בירושלים ה״קכוכיה" סוד
 של המדהים גילויו את לקרוא הופתעתי

 בירוש- ■אצ״ל סוחיות מפקד רענן, מרדני
 ,23.12.77מדד השבוע (ידבר 1948 משינת ׳לים

 סודו חשיפת !מילשיטייז). ׳אורי עם ראיון
 המשא- ■של בעיצומו לאין־ערוך חשובה
כולל. להסכם ומצריים ישראל יבין ׳והמתן
בן-.... זה: מאלף מראית מצטט ׳ואני
 עבדאללה, המלך עם להבנה הגיע גורייון

 — היהודים. למדינת יפלוש שלא בדי
 קיימו 1948 שנת שיל הראשונה במחצית
 סידרת בן־גיודית שיל רמי־דרג שליחים
סד במארסיאפריל עיבראללה עם פגישות

 שנועדו השטחים את יקביל שעבדאללה כם
 יכל על נישתלט ואנחנו הפלסטינית, למדינה

 גבולות לשיתוק הערביים) (גם השטחים
מגבו להתעלם החליטו השניים החלוקה.

 ל- וגם לעיבדאללה גם בנובמבר. ב״ט לות
 יישאר שההסדר אינטרס היה בן־גויריון

 יביא שפירסומו סיברו והם במום, סוד
לביטולו.״
 שבידו־ הקנוניה :נמשכת שנה ■שלושים

 לא עוד סל לש׳ליום ;תיקווה ואין שלים,
ה של שיפוטם בצידקת הישראלים יסירו

 זהו משלהם. עצמאית למדינה פלסטינים
 לו. להתכחש טעם ואין ההיסטוריה, דין

 עם לדת אין אחת, שגיאה או טעות בגלל
חומים. קץ עד ואבדת לניוון כגדול קטן

הניצ את למגין הגישה מיפלגית-העבורה
הפלס העם ואילו כסף. שיל מגש על חון

 בעד ■ביותר יקר מחיר לשלם מוכן טיני
ובדמעות. בדם מלא עצמי ׳שילטון

נהייה פומרכץ, אליעזר
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