
 תכנסי איןעצירות? נפיחות?
ז לביקיני

 :טבעי לעיכול ביקוניס תה
 וטבליות. עלים בישראל), (היחידי נמס
מצמחים. מיוצר ביקוניס תה

דרושי□
 אגשים עצמאיים. אנשים אמיצים, אנשים

 אנשים הזרם. נגד לשחות המוכנים
 כמוך. הרבים.אנשים אחרי נגררים שאינם

 הליכוד! שלטון בהמשך רוצים לא
 ולא 1977 שלפני למצב לחזור רוצים לא

 ד״ש! בנוסח חדש תרגיל רוצים
 תחכו אל יותר! טובים לימים אתנו בואו

 של׳׳י, למרכז מייד התקשרו אליכם! לפניה
.290257 טלפון תל-אביב 87 דיזנגוף רחוב
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 למתחילים קורסי□
 ומתקדמים ממשיכים
אובסקווה״ ״קמרה

 658677,-23 ת״א,ביאליק
233502,-6 י־ם,בצלאל
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 )6 מעמוד (המשך

 בלחיים״ ״צובט כשהוא הממשלה
עצמו. של

 נקו- היו הזאת השיטה עקרונות
מציי ההם. האפלים בימים טים
כב הקורבן של דיוקנו את רים
 ולהבדיל ריאליסטית, בצורה יכול

פר משנים הקריקטורה מסיגנון
 ה־ שהעין כך בילבד, קטנים טים

מעוו תמונה קולטת לא־מקצועית
 שהיא כך על לעמוד בלי תת׳

מעוותת.
 של מאוהדיו הייתי לא מעולם

 בעיני שראיתי ביגלל וזאת בגין.
 עם יחד שבלאומנות. הסכנה את

 בדרכו,שלו, תמיד, פעל בגין זאת,
מגי שלא ובוודאי המדינה, למען

שכזו. רוויית־רעל פירסומת לו עה
 הבחירות שמילחמת לי חורה

כך. כדי עד הידרדרה
 תל־אביב שניאור, דויד
• • • 
ת1 צ׳יבוטרז חו ת1ה

 משורה מודאג הקורא
 שעל עניינים של שלמה

סדר־היום.

דיין תלמ״ן
לנצח תגמולים

פוקס־צ׳בדטרו
החותנת שלום

רמת■ שום
הכדו של תמונתו במקום

 בטעות הופעה שום רגלן
ה (״העולם דמתי של זו

).2282 זה״
 הספורט, מדור את פותח אני

 של התמונה את רואה אני ופתאום
 מה מסתכל אני דמתי. הכדורגלן

כתוב שלא רואה ואני למטה, כתוב

 כי נאמר רסקו״, = רך
 רובינשטיין אהרון מר

 ויתור תמורת וקיבל דרש
 סירוב זבות הפעלת על

 — רסקו בעיסקת ראשונה
 המיש- להוצאותיו כיסוי

שהס גם נאמר פטיות.
 על עמד ששולם כום

 לירות״ מיליון ״שלושה
).2281 הזה״ (״העולם

ר י נ י ס ■ • העבודה מפלגתה ם ״ פ מ 1■מפ״ס העבודה מפלגת

 העבודה-מך מפלגות חבול
 מתכל׳ן ותומכיהם אוהדיהם

 עלמדשאותביתברל
 בצהוייס,- 2.00 משעה החל

ן .11.4.81 בשבת
 אחרל־הצהריים 4.00 בשעה
באמפיתאטרון■׳ עצרת

טרי קודאז׳
משם

•>
־יי-

ש אבנרי, אורי1 של טענתו אם
 נכונה, אמנם מסומם, בגין מנחם

 הליכוד של הבחירות מטה אז
 הידועה בסיסמה להשתמש יכול

 אני הלבן הכוח ״עם לציבור:
המ ״האיש — אולי (או אלוף!״
 ״טוב אומר: שבגין כמו תוחזק״)

 מר עם מעימות — בכים סוליה
סארקיס."

 אולי באוצר? קרה משהו האם
 כבר מזמן והרי התחלה? ארידור

הטלוויזיות! הוזלו לא
 עוד להוציא מתכוון דיין אם
 ״תל״ם לו: שיקרא בקרוב, ספר

 יש מתקבלים. לנצח תמלוגים —
!אלוהים
 שמעתי צ׳י׳בוטדו? אדון הלו?

 כן? התחשמלה. שלד שהחותנת
ש חסוך חשמל, ־שיש טוב כן?
יחסר! לא

רמת־גן משיח, גיא

׳הדשא עד
 לים מעבר שחושבים מה
כאן. הבחירות תעמולת על

 הקודש, בארץ שם אתה באשר
ל וטרי חדש קולאז׳ בזה מצורף

מפה. נראה זד, ככד. .1981 שנת
ניו־יורק שער, גיל

 ! שום סתם כתוב !רמתי שום שם
 עם הולד שום שנקרא מה וזה
רמתי. עם גם דבר, כל

תל־אביב זילכה,

ם די ה ל
מעי + ״ליכוד בכתבה

דמתי כדורגלן
שום לא

 מר- כי עולה בכתבה מהאמור
 הבטחה !נתן רובינשטיין, מר שנו,

 בכוונתו אין כי מרידור, לקבוצת
הראשו הסירוב זכות את להפעיל

 מנת על בו, חזר מכן ולאחר נה,
ה מהרוכשים כספי בפיצוי לזכות

חדשים.
למר המיוחסים אלה׳ למהלכים

 של ציון הנכבד כתבכם נותן שנו,
מחוכם״. ״תרגיל
ה כי להודיעכם מתכבדים הננו
בכת למרשנו, המיוחסים דברים

האצ מן מצוצים הינם הנ״ל, בה
 מדשנו סופם. ועד מתחילתם בע
 ברצונו כי הודיע ולא הפעיל לא

הרא הסירוב זכות את להפעיל
 קיבל ולא דרש לא ממילא שונה,

הוצ לכיסוי בין שהוא, פיצד כל
 צורך לכל ובין מישפטיות אות

אחר.
 את רבה בחומרה רואה מדשנו
 מהם בכתבה, האמורים הדברים
 או בהגינות ׳שלא נהג כי משתמע

 מעמד ניצל ואף בתום־לב שלא
 הנאה טובת קבלת לשם זכות, ־או

הרוכיסים. מקבוצת
עברון, אמנון
תל־אביב עורך־דין,

 גירסתו את מקבל הזה העולם י•
 על ומצטער עברון, עורך־הדין של

בכתבה. הבלתי־מדוייק הניסוח

ם8 ל עו ה ה 2284 הז


