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 שלך הגסיעות ניסונו דרוש
,טיוליגו. וזוכרת את

המפרסם קול

 מודעות קבלת
 העיתונים לכל

המערכת במחירי

אידיאי פרסום
 תל-אביב 110 גבימל אבן

 אנטוקולסקי) (פינת
772118 ,227117 טלפיו
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חדשה לחרבות

 תל־אביב .5 הם רח׳
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 אוגוסט בחודש
המועדון

 לרגל סגור יהיה
הקיץ חופשת

שלישי בימי פתוח המועדון
התוכניות בערב• 8.30 משעה

בערב. 9.00 בשעה מתחילות

 תכנסי איןעצירות? נפיחות?
? לביקיני

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

תי להשיג  נלנד. המרקחת ננ
 ־002 הנריאות משוד אישור

11146־929
 המצורף לצרכן בעלון עייני

 משרד ע״י שאושר לאריוה
הבריאות.

 )13 מעמוד (המשך
 מה תחליט משהו, לשנות רוצה
 1 שיוויון או דולרים, — רוצה אתה

הארץ צפון קיבוצניקית,
ב שמורים והכתובת השם 9

מערכת.

 בגין לפטרם או בהם לנזוף צורך
תפקידם. במילוי התרשלות

תל־אביב ורד, דן

? יסי□1 אין
לא כבר שניסים אמר מי

משולשת אצבע

מזרחית עח11ו..ח
 ״בתנועה הדיון נמשך

 (״העולם המזרחית״
).2291 הזה״

 ו״תנועה משולשת״ ״אצבע
שו מחוות שתי הן מזרחית״

 מכוונות שתיהן כי אף נות,
 מצפ־ ״אני :מעין משהו להביע
 לך!״, אראה ״אני עליך״, צף(ת)

!״״נד,
משול אצבע לך כשמראים

 יד אגרוף אליך מפנים שת
 בין בו תחוב שהאגודל קמוץ,

ומ הכפופות, והאמה האצבע
מזר תנועה חוץ. כלפי בצבץ

שמ כלשהי תנועה היא חית
 בשיחת (כמו מיני אקט סמלת

להי שיכולה חירשים־אילמים)
שונות. בצורות עשות

 פייג׳) הא המשולשת האצבע
 ממזרח־אי- יהודים בין נהוגה
 קומרצ׳רו, אלי (והקורא רופה
 את זה בענייו מצטט אמנם
המזר־ התנועה עליכם). שלום

סיוון קורא
תחוב אגודל

 מחווה חיקוי בעצם היא חית
 והים המזרח בארצות הרווחת
ה המזרחית התנועה התיכון.

 רצח במישפט התפרסמה זאת
 שנה. 45כ־ לפני ארלוזורוב,

 ארלוזו־ סימה הנרצח, אלמנת
 שהמת־ במישפט, העידה רוב,

מז תנועה כלפיה עשו נקשים
היי לא אז הרצח. לפני רחית

 הותירו ודבריה טלוויזיה תה
רבים. לניחושים מקום

סיוון, ראובן ד״ר
ירושלים

 ה- בארץ־ישראל קוריםש□ גר לא ורד
ן קדושת

ע□3 אף
 בי נכתב ״אנשים״ במדור
ארי השר קבע שבו בבניין

ה דירתי את שרון אל
ורד, דן התגורר חדשה
 חלקו על עונשו את שריצה

שפע לרשת בהשתייכותו
ה בשירות בישראל לה

הזח״ (״העולם סורים
2290.(

 את לאכזב שעלי מצטער אני
 מעולם כתבו. ואת העיתון מערכת

 ביקרתי או התגוררתי גרתי, לא
 בתל- וייצמן ברחוב כלשהו בבית
 שם מבקר או שם, גר איני אביב.
כעת.

ורד קורא
פאשלה שום

 התגוררתי הכלא את צאתי מאז
 ברח׳ האחת שכורות. דירות בשתי
 הייתי (שם בתל־אביב אליהו יוסף
 מנחם ראש־הממשלה, של שכנו
 רוזג־ ברחוב דירה לו שיש בגין,
 הנוכחית, והשניה, הסמוך), באום

 בתל־אביב• גן־מאיר בסביבת
 לא זאת בכל אריק שאנשי כך

היה ולא ״פאשלה״ שום ביצעו

ה ושר־הביטחון ראש־הממשלה
 הגפילטע־ את המייצג שלנו, יקר

שמעדי מי של גיבורם הפד פיש,
 שראש־ לפני ועוד בורקאם. פים

פו כאדון המתלבש — ממשלתנו
ובכפתורי־ אופנתית בעניבה ,לני

צ ־ ׳ 1צ

ועראפאת
 שביתת שנגמרה מזל

המצילים.
לה מתחיל והייתי מעט עוד

מלא את עושה שצ׳יצ׳ אמין
רו הם והערבים! אש״ף כת

 היהודים כל את לזרוק צים
 המצילים שביתת ובזמן לים,
 !שמונה להיזרק הספיקו כבר

ן רו ה מי, א ר תל-אביב כ

 לפתוח מספיק — מוזהבים חפתים
 לזעוק מעריציו מתחילים פיו, את

!״ישראל מלך ״בגין
תל-אביב שריק, יוסף!

אמר לוא אז אמר
הסטו אמר 1979 באביב

 ״העולם לכתבת דאז דנט
ש מסויימים דברים הזה״

 (״מעצר בשמו פורסמו
״העו לסטודנטים״, בית
 באשר ),2161 הזה״ לם

ב אש״ף. כלפי לעמדתו
 , שיגר שנה, באותה קיץ,

גל, אברהם דאז, פרקליטו
הדב הוכחשו בו מיכתב

 י (מכתבים, שפורסמו רים
).2182 הזה״ ״העולם

להע האיש מבקש עתה
דיוקם. על דברים מיד

 מהווה שהשחיקה לומר נהוג
כשהדב במייוחד להסכמה, סימן
ב שפורסמו בדברים אמורים רים

 במייוחד להכליל, איו אך פומבי!
)16 בעמוד (המשך

2293 הזה העולם
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