
מכחבים
 אם בממשלה. הכנים עצמו שהוא הראשון

 יחסוך שבעתיד ספק אין זאת, יעשה
 אדם זאת ואומר נוספים. ביזיונות מעצמו

מנהיגותו. ואת בגין את המעריץ
פתח־תיקווה שוורצמן, מנחם

 שלחשה הבכירה, הישראלית האישיות
לאוז ללחוש בכירה, אמריקאית לאישיות

 ולטלוויזיה, לרדיו ומשם לפיה ומשם ני׳
 יוחלף לא שאם אומדים, שהאמריקאים

 תהיה כלומר, שלום, יהיה לא ממשלה ראש
המדינה, חשבת על כרגיל, צדקה, מילחמה,

ושיב למטרה, אמצעי רק בשבילה שהיא
 ושל יונים של המהלכים את כרגיל, שה׳

 זאת ולא אחרת, בדרך הרוצים שפויים,
ומטוסים. תותחים טנקים, של המוכרת,

 באיזו מיברק הפילה הזאת האישיות
לדע בניגוד שהולכים כשחששה מסעדה,

לפרשיות, מומחית הזאת, האישיות תו׳•
״מאיימים״ שממנה הפיראמידות, בארץ
ללחי מומחית שהיא כשהם בשלום, עלינו
 כל תכלה הזאת האישיות וחפירות. שות

רא כסא לה שיובטח עד טובה חלקה
 תבחל לא הזאת האישיות הממשלה. שות

וכידי בחברים בגידה כולל אמצעים, בשום
 האי- כשצריכים). רק קיימים (שהם דים

במהי להחליף צריך צודקת, הזאת שיות >
כו הממשלה ואת הממשלה ראש את רות
 ומיל- למצדה אותנו מובילה דרכה כי לה׳

יותר, הרבה אולי פחות, לא אך חמה.
 ולהניח ממשלה מכל אותה להוציא צריו
 מצדה באתיופיה, ״אמיתותיה״, עם אותה

 שוב אותנו תוביל שלא ורק צהלה, או
הבא. המחדל אל

עין־השופט וילפני, יגאל

ממשלתית הפרת
 הליכוד ממשלת אל המופנית הביקורת

 שמרוב עד תחומים, הרבה כך כל מקיפה
 אחת אל מתייחסים אין ומענות טענות

 ממשלה של ביותר הבולטות ממגרעותיה
 שריה. בכל שדבקה הדברת מחלת זו:

ששריה ממשלה בישראל היתה לא מעולם

ופתיר נאור נקדימזן, דוברים
!להגיד מה אין

 שהם ודומה ולפטפט, לקשקש הירבו כה
 יותר. ידבר מהם מי בזה זה מתחרים

 בקצב ובראיונות, בנאומים להם די ולא
 זמן מוצאים עוד הם ליום, תריסר של

 להם נשאר מתי בעיתונים. מאמרים לכתוב
ה לכל מישרדיהם, בתחום לתפקד זמן

! ? רוחות
 הממשלה מצטיינת הדברת למגיפת נוסף

 לראש־ דוברים. של באינפלציה גם הזו
 דן דוברים: שלושה יש לבדו הממשלה

 הממשלה ומזכיר נקדימון שלמה פתיר,
 לנו מספרים זה כל ואחרי נאור. אריה
 כדי דוברים, עוד להוסיף שמבקשים היום

 דומני הממשלה״. של תדמיתה את ״לשפר
 כשאין :הישן הכלל את מאשרת זו שמכה

הרבה. מדברים להגיד, מה
תל־אביב צוריאל, ארנון

!לתחום מחוץ — הנשיא
 מאוד ונכבדה הגיונית בקשה לי יש

הזאת, במדינה אחת אישיות יש אליכם:

 הרכילות לתחום. מחוץ לעמוד שצריכה
 גם הוא המדינה. נשיא זהו !והצ׳יזבאטים

 אותו לכבד ויש כולנו, ושל שלכם, הנשיא
 לפעמים ומודעים יודעים שאנו למרות

 על- ניבחר הנשיא באם אבל לחולשותיו.
 —לוי נתונה העם ואהדת הכנסת רוב ידי

אתם. גם אותו כבדו
 צ׳יז־ מיני כל על בקוראי בעיניים צורב
 לפתע מפרסמים שאתם ורכילויות באטים

 — כולנו ולכבוד .לכבודכם אנא, פתאום.
 טרם אפילו נשיאנו את כבדו הפסיקו!

הרשמי. המינוי את קיבל
אביב תל־ צייר, כרנשטיין, משה

 אלי של כתבתו את שקראתי אחרי
 המועמד רעיית נבון, אופירה על תבור

 ),2118 הזה (העולם נבון יצחק לנשיאות
 חיונית כמה עד יותר עוד השתכנעתי

 לנשיא נבון יצחק של בחירתו דווקא היא
ב כיהנו שנה שלושים במשך המדינה.

 לדור השייכים אנשים הזה הרם תפקיד
 להם, המגיע הכבוד כל שעם המייסדים,

האמיתית הרוח את לייצג יכלו אם ספק

ממזכי□
י <9•
 תפקיד גם בתוכה. החי והעם המדינה של

 נכבד, ייצוגי תפקיד הוא הנשיא רעיית
 הנשיא של הייצוגיים מתפקידיו נופל ואינו

 בארצות־הברית כי היא, עובדה עצמו.
בבחי חשוב תפקיד אשת־הנשיא ממלאת

 לנשיאות הבחירות מערכות ובכל רתו,
 עצמם את ומציגים המועמדים מופיעים

 נשותיהם. עם יחד הבוחרים קהל בפני
 התוססת הצברית נבון, אופירה של דמותה

 בכתבתכם, שהצטיירה כפי והמשכילה,
 של בבחירתו נוספת כמעלה לי נראית
לנשיאות. נבון יצחק

ומת־גן גבירץ, גני

ג׳יחאן 8ע הצדק
 המרשימה הפובליציסטית יכולתו כל עם

 קצת לו נחוצה למה אבנרי, אורי של
 סאדאת ג׳יהאן עם בשיחתו דמגוגיה?

 דמוקרטית.״ מדינה ״אנחנו אומר: הוא
 טאוויל רמונדה מוחזקת מדוע נכון, זה אם

מישפט? ללא ירושלים בכלא במעצר
 בגין מר ״בשביל לג׳יהאן: אבנרי אמר

 בהן דבק שהוא השקפות לשנות קל לא
להשת יכול בגין מר גם אבל חייו. כל

טוען אבנרי הרי איפה! ״.-----------נות
 מסוגל שאינו קנאי הוא שבגין ומלמד
ומאמונתי. מדרכו לסטות
 אב־ מאת פרח עורבא של דברים ועוד

 במצריים, שביקרו הישראלים ״כל נרי:
 וכלה בן־אלישר ואליהו וייצמן בעזר החל

 שינו — העיתונאים שבקרב הניצים בגדול
 תכונותיהם לגבי אולי דיעותיהם.״ את

של והנשים המזון המצרים, של הסגוליות
ל יחסו את שינה מהם מי אבל — הם

? שלום
 מהשטחים נסיגה נגד הוא בישראל העם
ל תנאי שהם פלסטינית, מדינה והקמת
 ״האמת ג׳יהאן: של דעתה ומכאן שלום.

 :אבנרי בשלום...״ רוצים שאינכם היא
 נכון.״ שזה סבור איני לי, תרשי ״אם

הממ שכל רבות שנים טוען הזה העולם
 בשלום. ולא בשטחים רצו בישראל שלות
לזאת? להתכחש והיגיון טעם איזה

נהריה פומרנץ, אליעזר

מצדים יציאת במחירי 78 פסח

פרסומאים קשר

 סבירים. במחירים מקסימים רעיונות ולייבא לייצר לעצב, שאפשר חושבים אנחנו
 ארוע, ולכל לפסח ״קלאס״ עם מתנות של מרשים מבחר עבורך הכנו לכן

חושב. שאתה ממה יקרים פחות הרבה במחירים
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הארץ. רחבי בכל מובחרות בחנויות להשיג

פטיחים

 דקורטיביים קלועים שטיחים
 הרחוק מהמזרח מנצרים
 שטיחי הקיר, על לתליה
 לקיר. מקיר ושטיחים רצפה

ל״י. 89.מ־ החל המחיר

 מאיטליה. קרמיקה כלי
 ומחבתות קדרות סירים,

 ישירה. אש על לבישול
 להחסנה לשולחן. להגשה
ל״י. 49.מ־ החל המחיר במקרר.

 ועץ ונוכיח כלי
 והחסנה להגשה
ל׳׳י. 139. המחיר

זכוכית
וקרמיקה

ד ספותעץ כ

כדפיידל

 למשקאות קרמיקה קנקן
 מקורי. בעיצוב קרים

ל־י. 75. המחיר
 מקרמיקה. כפול פמוט

ל״י. 63.המחיר

קערות צלחות,
 תיק מעץ !קעריות
 גדלים במבחר

 ועיצובים.
ל״י. 36 מ־ החל המחיר

 למשקאות זכוכית כוסות
, תוצרת חריפים ם £ ^ 
אנגליה.

ת כדכי
 סכום מערכת

 בעיצוב יפנית
מרשים.

 קרמיקה מערכת
 לקפה/תה

 6ל־ חלקים 12
 תזצרת איש
אנגליה. \\,־ד1£5

 אקזוטיות תחרה מפות
מרהיבות. דוגמאות במבחר
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