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שיף ח. מלונות רשת

מבחנים
□,סד־

בגין. למנחם מעשית הצעה
ו מושלם ניצחון להבטיח כדי
 בגין צריך היד, לליכוד, מכריע
 תעשיות כור את גם להפציץ שלנו

בע״נו.
פנשושה, איילה
הל״ה נתיב קיבוץ

כחוד□ היה
 תצלום את ראה הקורא
 בעצרת שהונפה הכרזה

למר האמין ולא המערך,
הזה״ (״העולם עיניו אה

2286.(
ש יתכן האם יאומן. לא פשוט
ש בחירות מעצרת תמונה הבאתם

 מניעה באמצעי שימוש : שתיים
ה לאחר והפלות הריון, המונעים

הריון.
גור שההפלות רק לא לדעתי

עלו אלא ונפשי, גופני נזק מות
 למכונת- פוריות נשים להפוך לות

 אשה כל חייבת לדעתי הפלות.
 ללא יחסי־מין שמקיימת פוריה

 להסכים באמצעי־מניעה, שימוש
להריון. תיכנס שהיא מראש

רנות־גן קובנד, כרנרד

אל פוד*ן ר ש וי

עו את טורפת המהפכה
הקורא• טוען לליה,

 נשמעים פולין, מוצאי, בארץ
 ״הסובלנות כלפי קולות־אישום

ה־ שושלות ו״חירויות״ המוגזמת״

15(81 אד 15(73
פרס? או גולדה

כש שנים, שמונה לפני התקיימה
המע מועמדת מאיר גולדה ד,יתד,

 שמא או ו לראשות־הממשלה רך
ב מאיר גולדה את מישהו העלה
המסתת היא״היא אולי או אוב?

 של קלסתרו מאחורי ת מ א ב רת
 חייבים מקום, מכל פרס? שימעון

 מפתיע: שהדימיון להודות אתם
צדק מבט אותו חצי־חיוך, אותו

תיסרוקת! אותה ואפילו ני,
תל־אביב קודר, הגרי

ק1נ גורמות הפלות
 וסיכומים הירהורים כמה

 הכתבה בעיקבות אישיים
 (״העולם בתיכון״ ״הריון
).2278 הזה״

 היא, הנכונה היחידה הנוסחה
 תל- ובכללן הפוריות, הנשים שכל

ו רווקות חיילות, מידות־תיכון,
 שמקיימות העולם, בכל נשואות

נכנ — טבעית בצורה יחסי־מין
 להריון להיכנס עלולות או סות

האפש יחסי־מין. מקיום כתוצאה
הן יחסי־מין קיום בעניין רויות

 הדורות, במשך הפולניים מלכים
 הן הן אלה חירויות כי ציון תוך

 ממשלה של לניוונה הובילו אשר
 צבא של לדילדולו חזקה, מרכזית

 ברחבי בעוצמתו מפורסם שהיד,
 — דבר של ובסופו כולה, אירופה

 מפת מעל פולין של למחיקתה
 תחת דבר של לאמיתו אירופה.

 שלטו והסובלנות החירויות אגדת
 בלתי־מוגבל אגואיזם אנארכיה,

 האיכר כלפי גזענית והתנשאות
האוקראיני,
פו של בהיסטוריה התעמקות

 בלב נוגים הירהורים מעלה לין
 ביסודו ישראל, של עתידה לגבי

 כל זהה: מצב כאן שורר דבר של
 נבחר, ועם סגולה עם גבר, דאלים

ל ערך שווה הוא פלאטו־שרון
 שניהם — לייבוביץ' פרופסור

פירו הציונית המהפכה !יהודים
ליש שיוויון לישראל, שלום שה

ה לערבי ומוות ושיעבוד — ראל
״דמוקר לזכור: כדאי אך שכן.
 אשליה אל אינה פאשיסטית טיה״

 לכך, בהכרח מובילה היא מסוכנת.
מת בני־אלמוות הנראים שערכים
 נשיפ־ תחת כבניין־קלפים מוטטים
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