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שנה. 40מ־ למעלה איכות סיגריות מייצרת ־ובק

 אופי עם קפיטול-סיגריה
הרציני למעשן

מספקת. מלאה, עשירה,
 טבק מסוגי עשויה הטעם. מלוא את המחפש הרציני למעשן

 זו. לסיגריה בקפדנות שנבחרו ביותר מעולים
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הרציני למעשן אופי עם סיגריה קפיטול־
•עקבסו! דיר פרסום
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)10 מעמוד (המשך
 ד׳י־ ד״ש במקומה. היא זו לאיד ששימחד,

ב יוצאת־דופן תופעה הכל, למרות תה,
 שיכנעה היא בישראל. הפוליטיים חיים

בסטנדר שינוי לחולל שניתן אנשים רבבות
ה במדינה. והמנהיגותיים החברתיים טים

 בה שתלו אלה לכל שהנחילה אכזבה
 דוחפת היא לשמח. צריכה אינה תיקוות

 תיקווה, מכל וההתרחקות הייאוש לעבר
מהו שינוי איזשהו אי-פעם לחולל שניתן

במדינה. תי
הרצליה קאופמן, יוסף

ל להעניק ידין לפרופסור מציע ...אני
לשי התנועה השם: את החדשה תנועתו

הדמוקרטיה. נוי
חיפה כ״ץ, אסף

הבאיס לדורות לקח
 מוכיחות בד״ש האחרונות ההתרחשויות

לע שרצתה ד״ש, ידענו: שכבר דבר לנו
להיסטוריה. כיום נעשתה היסטוריה, שות
 על חמלה רגשות חש אני היום גם
ורג ד״ש, שהצביעו איש אלף 202 אותם
 דוקטורים, אותם כל כנגד הימה שות

 ושאר רבי-אלופים אלופים, פרופסורים,
 שהבטיחו. מה את קיימו שלא המדופלמים

 מרגיש הריני האלה, לרגשות מעבר אולם
 שינוי״. ״יש הרעיון הריסת על רב צער

 שזקוק אלא אוטופי, חזון אינו השינוי
 שלא נראה אשר בעלי־חזון לאנשים הוא

בד״ש. מצויים
ה את להחיות רב זמן כנראה ידרש
 שהנחילה האכזבה לאחר בשינוי, אמונה

 טיבעם מעצם רעיונות אולם ד״ש. לנו
נכ השינוי רעיון כן. מיפלגות מתים, לא
 וד״ש נמרץ,. לטיפול למחלקה בינתיים נס

 אלא נרצחה, לא היא מתה. זה בשלב
 להיקבר עליה לכך ובהתאם התאבדה,

 ועל לגדר, מעבר — ישראל לקהל מחוץ
באי בעודה ״מתה לכתוב: צריך הקבר

 הבאים.״ לדורות לקח זכרה יהיה בה,
תל־אביב טכרסקי, רוני

שס קדויזליבג פה, קוויזלינג
 אבנרי אורי של מאמרו את קראתי

 )2137 הזה (העולם שלנו״ ״הקוויזלינגים
 בדוגמאות משתמש אבנרי רב. בעניין
 בצורה זאת ועושה מההיסטוריה לבות

 מנתח הוא עצמה הבעייה 'את מחוכמת.
מור בכל מציגה ואינו ספורות בשורות
כבותה.

מאז הוא בלבנון הסורים מעורבות את
 בעניין מתמצא שאינו לקורא בקושי. כר

 מהצד בלבנון משקיפים הסורים כי נדמה,
מת כימעט במילחמה חלק נוטלים ואינם

 נקודות לגבי גם אבנרי נוהג כך חילתה.
 צדדים משתתפים בלבנון בלחימה נוספות.

 זה באופן לצידקתו. טוען צד כל רבים.
 ראויים ושידיאק חדד המייג׳ורים רק לא

 סאר- הנשיא גם אלא ״קוויזלינגים״, לתואר
 עושה הוא הנוצרים דברי שלפי קיס,

הסורים. של דברם
האפ את בידנו משאיר שאבנרי אפילו

 מאכי- הוא הרצויה בתשובה לבחור שרות
 הנראית היחידה התשובה את בכפית לנו
 אין המאמר. בכותרת לביטוי והבאה לו,

ה צידי שני את בפנינו להציג מנסה הוא
מטבע.

בית־:נאי מירסקי, מנחם

פרס לקבל מנת על שלא
שנט בת־שבע, להקת שעניין חושבתני

 זו לשלם, מבלי לונדוני בית־מלון שה
 מייצגת ובאנגליה היות רבתי. שערוריה

ולפש היטב לבדוק יש ישראל, את הלהקה
 המיברק את שלחה הח״מ במעשיה. פש

זבו והתרבות, החינוך לשר בזה הרצוף
המר: לון

 מדי- שם את להכתים שלא מנת ״על
ה התנהגותה על-ידי באנגליה, נת־ישראל

 מוכנה הנני בת־שבע, להקת של מבישה
 החוב סכום את טלגראפית מייד להעביר

הת אקבל באם זאת. למלון, הלהקה של
ל עד הסכום לתשלום מישרדך חייבות
אוקטובר.״ בחודש ראשון

 פרם, לקבל מנת על שלא זאת עשיתי
 הביורוקרטיה ורזי הליכי את ביודעי אלא

 זה, בלי גם אותנו משמיצים די הממשלתית.
כן?! לא

 נסיעות רד מיש רג׳ואן, נוגה
ירושלים רג׳ואך,

•ייו-ין


