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 יותיר, גרוע או״ זדון מתוך ■או — הדברים

 מופיע המצוטט המישיפט טיפשות. מתוך
 שכזאת״ ,אוטונומיה, אבירי של במאמרו
ה ל;א כדוגמה )2107 הזה (העולם י י ל ש  

 !כאילו פנים להעמיד אותה. !פוסל שהוא
השיא. זה — עצמו אבינרי של דעתו זוהי

 כי אבנרי ישל ההיתולית לטענתו ואשד
 לכולם עזר ריק אלא יאייש, רימה לא בגין

 הוש־ההיומור אין אולי — עצמם את ׳לרמות
 להבין!אירוניה כדי מספיק פומרינץ מר ישל

כזאת.
תל־אביב זימר, יחיאל

 ״עם אבנרי אורי של !למאמרו בתגובה
 לומר רציתי )2109 הזה (העולם הכבוד״ כל
 שהשתחרר בחור הנני הלב: כל עם לו,

 ׳בצבא. הרבה עברתי מצה״ל. השבוע מה
 מו׳דיע ואני הליכוד, יעבור הצבעתי.בבחירות

 ׳בחירות, ישוב תתקיימנה אם היום, גם כי
 עבור להצביע אמשיך אבנרי, שרוצה כפי

בגין•
׳וב ׳בצבא מחברי רבים ׳ולדעת לדעתי

 מדינאי ׳למדינה קם לא האזרחיים חיים
 מה שכל בטוח הנני כמוהו. גדול ׳ומנהיג

 — מוצדק - הוא ראש־הטמישלה שמחליט
 היתה לא ימזמן העם. ולמען ממדינה לטובת

 את לדעתי, הכוללת, ׳כזאת, ממשלה לנו
ישראל. של ׳והמוחות הכישרונוית מיטיב

 אבנרי. של הדיעות את מכירים כולנו
 ׳במכתבו ענה ׳כאשר ראשי־המטשלה צדק

ה ׳תוצאות את כי הזה העולם לעורך
 בבחירות. כולנו ראינו העם של תמיכה

 היום, בחירות ׳תתקיימנה שאם ׳מוסיף, הנני
 פעיל, ומאיר ;אליאב לובה שאפילו בטוחני

לכנסת. נכנסים יהיו לא אפנדי, ריק ולא
רמת־גן אנצ׳י, מאיר

האמת דוברי
 שר־החקלאוית ,של הופעתו את ראיתי

 בה בטלוויזיה, מוקד בתוכנית שרון אריאל
 בניגוד הנוכחית, שהממשלה בבך התפאר

 ממשלה היא הקודמות, ישראל לממשלות
 זו טענה ׳לשמוע ׳מגוחך אמית״. ״דוברת

 ממיבצעי אחד מאחרי העומד האדם מפי
ה ישל .ביותר השקופים והתרמית ההונאה

״הארכיאו ההתנחלות — האחרונות שנים
בשילה. לוגית״

תל־אביב לוי, יהושע

 ׳שר־החקלאות שולל, יוליכנו מתי עד
 ׳וראיתיו שמעתיו עתה יזה שרון? אריאל

 יועדה, ,עם יקביל הצהיר, אריק בטלוויזיה.
 בשילה יישוב־קבע הקמת ;אושרה לא כי

ארכיאולוגיות. לחפירות ירק ימשמש׳ והאתר

 ממוסגרת מודעה עיני ראו עת ובאותה
 הלשון: בזו לבן, גבי על שתור בעתון,
 אפרים ׳בחרי דתי קהילתי ישוב — ״׳שילה

 הישוב לחידוש משפחות לקלוט ממשיך —
!בנחלת־אבותינר׳ היהודי ! !

ארכי הפיחות של מימושן לשם כלומר,
 יהד בישוב ׳במשפחות, צורך יש אולוגיות

ובו׳... בתייבת־רואר די,
ב ישר כיצד מראות עיגינו טחו האם

 (שהרי כולד, הממשלה בהסכמת ישראל,
 מכזב מיד!), להתפטר צריך היה כן לולא
ול לתככים ערים המצרים גם כולו. לעם

 אליהם נבוא כי אנחנו ומי הללו, שקרים
ז שיחיות־השלום הכשלת על בטענות

האמת! את לעם ׳אמרי מטשלת־ישראל,
 ׳ובמרכזי השיומחון :בלב התנחלויות או

נלאית ׳בלתי חתירה או ערביים, אוכלוסייה

 סןסעין
 יוקרה מוצרי

ליקירה יקרים

״י ; ׳

111 .־,,י 1־ד? 1

יוקרה מוצרי סדרת
אוריגינל״ ״טבק של הגברים של לנשים

ת קרם בושם,  סבון דיאודורנט, ולפנים, לגוף לרו
הנהדר...המיוחד! בניחוח והכל קוסמטי

 לנשים יוקרה מוצרי סדרת
! וץריח * ו ו ג *
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כל-בו. ובבתי מובחרות בפרפומריות להשיג

וה! הו ו ד
 מודיע הנני שערכתי, בירור לאחר
 גפן יהונתן עבודת בין קשר שאין

עריב״ כעתונאי מ ״  הצגת אי לבין נ
 לכנור כמועמדת סלון״ ״שיחות

דוד.
 נכון הלא הפרסום על מצטער הנני

ננוחם. הארץ ובבנין

 צח שלמה
מפיק

ב״מרתך
הצליליס

בעיר. הטובה החנות
281737 טל. תל-אביב, 51 פינסקר

לחייל טרמפ חן

 מודעות קבלת
 העיתונים לבל

המערבת במחירי
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