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 אופי עם סיגריה קפיטול־
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־שנה. 40מ־ למעלה איכות סיגריות מייצרת דובק
ר פרסום0 סון די עקנ י

דכין של המזימה
 ד,מד,פך שכל בכך,. לחשוד מתחיל אני

 תכנון פרי אלא היה לא במדינה הפוליטי
 יצחק ראש־הממשלה, שהיה מי של מוקדם,

 לדבר מרבה הוא האחרונים בימים רבין.
 שהליכוד אנחנו, ברי־מזל כמה כך, על

 את מביא הוא בגין, מנחם של בראשותו
 המערך היה אילו שכן, המערך. ולא השלום

 שנחתם זה מסוג הסכם־שלום על חותם
ברי על עולה הליכוד היה בקמפ־דייוויד,

בחוצות. מילחמת־אחים ומנהל קאדות
 מסיים שבגין המדיני, שהתהליך כיוון

 של כהונתו ימי בסוף עוד החל אותו,
 של התפטרותו היתד■ לא האם רבין, יצחק
היטב? ומתוכנן מחוכם מהלך רבץ

 רבץ יודע בה סיטואציה לתאר אפשר
 ועל סאדאת של הקרבה השלום יוזמת על

 על להפעיל האמריקאים שעומדים הלחצים
 ממשלתו, את מכיר שהוא מכיוץ ישראל.

 מעין שלום להביא תוכל לא היא כי ויודע
 הממשלה, להפלת גורם הוא ישראל, על זה

ה את שיעלו חדשות בחירות לעריכת
ל שההיסטוריונים ייתכן לשילטון. ליכוד
 מהלך את כך יתארו עוד לבוא עתיד

באזורנו. המאורעות
תל-אביב שוורץ, מיקי

הכומתות מחדל
 מתרחש ראשונה ממדרגה לאומי ביזיון

ו יום יום בפומבי, מדינת־ישראל ברחבי
 המתעלמים צה״ל, חיילי ע״י שעה, שעה

 הראשי מפקדם של המפורשת מפקודתו
 במקום ראשיהם. על כומתותיהם את לחבוש

 אני כתפיהם. על אותן חובשים הם זאת
 לסדר־היום עובר הרמטכ״ל איך מבין לא
החיי ואיך בסמכותו, זו כללית יריקה על

ב במנהיגם לזלזל מתביישים אינם לים
 הכומתות שמחדל לחשוש יש פרהסיה?

 למים מעל הנראה הקרחון קצה רק הוא
מעינינו. נסתר העיקרי חלקו בעוד

 הנבחר העם של במדינתו נשארה האם
 רקוב שהכל או לרפואה, טובה אחת חלקה

 המלא מסיר־הבשר חוץ היסוד? עד בה
 נטול- עם של גדולתו היא מה גדותיו, על

 לשלוט יכול לא הרמטכ״ל אם ? זה בושה
 בעת בהם ישלוט איד שלום בעת בחייליו
 מיד מכריז הייתי במקומו, .אני ? מילחמה

 ומבטל הכומתות״ ל״חוק כללית חנינה
 הראשים את בהן לקשט החובה את לגמרי

והכתפיים.
זזולון גודדגרנז, חנן

ליצירה הזמנה
מ ותיכוניסטיות תיכוניסטים של קבוצה

 רצינית מעורבות בעלי תל־אביב, אמור
וה היצירה החופשית, המחשבה בתחומי

 בעלי נוספים בחבר׳ד, מעוניינים פוליטיקה,
 הוצאת לשם הסוגים, מכל ורעיונות דיעות

 מים כ״מקור שישמשו מגוונים כיתבי־עת
 עצמו את החושב הישראלי, לנוער .חיים״
 כל כמו לפחות מחשבתית מבחינה מבוגר
במדינה. אחר אזרח
 של הגיאוגרפי המיקום לגבי הגבלה אין

 חייבים אינם והם להצטרף, המבקשים
יכו המעוניינים תלמידים. דווקא להיות

ב ידינו על שיפורסם חומר לשלוח לים
 לזאב לפנות נא ביותר. האובייקטיבית צורה

 טלפון חולון, 27 זמנהוף רחוב גבעון,
895930.

חולון גבעון, זאב

מכזב? דימיון
 הזה (העולם־ בעיתונכם הספורט במדור

 :הכותרת ומתחת תמונה מצאתי )2142
הו אחר־כך שבוע מכנס״. גד ״כדורגלן

 :הכותרת כשמעליה תמונה אותה פיעה
ה שני אומנם מכנם.״ עודד ״כדורגלן

 אחים הם המוכשרים הנתנייתים כדורגלנים
 מצדיק זה אין זאת בכל אבל תאומים,

תמונה. באותה שניהם לגבי להשתמש
נתניה אלץ, ברו!־

 הזהים התאומים שני בין הדימיון •
 של היא התמונה העורך. את גם בילבל
 העולם של השנה כדורגלן — מכנס עודד
הזה.
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