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 מכשיר קניית בעת תמורתו
 -המכשיר201 סודהסטרים

 הגדול הבקבוק עם הגדול
 הגדולים. לצמאים

 15נד שלושה בחר
 שלנו, החדשים הטעמים

 בחינם! אותם ותקבל
 את הטעם אריזת לתוך השחל

 הפלאי-פכרפם- הטעם מד
 שתרצה, סודה כמה לך ויהיה

 באיזה שתרצה, טעם באיזה
שתרצה. ריכוז
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מכחכים
)13 מעמוד (המשך

 כאשר אבנרי, אורי שכויג
 העיתון תפוצת על עמר
 ושוכני ממשלות ראשי בין

יקר, (קורא הסוהר בתי
>2290 הזה" ״העולם

הפלסטי המועצה נעילת אחרי
ש התברר בדמשק, האחרונה נית

 ערפאת ליאסר לחץ. בתנאי נערכה
לא מבוכה, להיגרם היתה יכולה

 אישורו את נתן כי שם שנודע חר
מג לנהל סארטאווי עיסאם לד״ר

 ההסדר בעניין ישראלים עם עים
 הוא עכשיו הפלסטינית. לבעייה

נפ שכן יותר, נוח להרגיש יכול
 יותר, גבוהים בדרגים מגעים תחו
אח דווקא ישראלים, גורמים עם
 שני של וההפגזות המילחמה רי

בצפון. הצדדים
 ארצות לכל עתה הוכיח ערפאת

ב החריפים למתנגדיו וגם ערב,
 לא ערבית מדינה שום כי יותר,

בש ממשי סיוע לו להגיש מוכנה
 באוייבם נלחמים שהפלסטינים עה

אותו. משמיצים שכולם הציוני,
 לבעייה שהפיתרון ברור, מכאן

 להימצא יכול הפלסטינית־ישראלית
ש עצמם, הפלסטינים על־ידי רק

ה עם למשא־ומתן דרכים ייצרו
 הוא עתה דווקא הציונית. מדינה
 ואנו ביותר, לכך הנוח הזמן

 כאשר הדראמה, להמשך צפויים
ישר על מאוד״ ״כועסת אמריקה

 לשבת' אותה לאלץ ועשוייה אל
 גורמים עם משא־ומתן ולנהל

פלסטיניים.
דאנזון כלא צפדי, פואד
• • •

ד חיסכון דו ג
 נדהם בטלוויזיה הצופה
הר הטלוויזיה כי לראות

 הנישואין טקט את אתה
 הוא ואליה המלכותי,

:פונה
 המטרות אחת מבין, שאני כפי
ה את לחגו כביכול,..היא שלכם,

הפ לכל לד אם הישראלי. אזרח
 משידור־ השכל מוסר נלמד חות
 צ׳רלי: של חתונתו על כם

 הרבים והשרים שלנו הנשיא אם
ב הם גם ישתמשו ממשלתנו של

 במכוניות במקום וסוסים כרכרות
נפט! המון נחסוך פאר,

הלינגר, רדף
תל־אביב מהנדס,

אכזריזו איסטרטגיזה
!הרצח דרך על תעלו אל

בשעתו. הרצל הזהיר
ם... היו ו

 נטול איש היה הרצל תיאודור
חרי בשנינות, בחל לא אשליות:

 מבריקה, עורמה תיחכום, צות,
 לשרטט כדי ומומחיות אומנות
 הסתער הוא חזונו. את ולהציג

 לפרוץ כדי מבורך, בדמיון והתפרץ
 אל-על המתנשא בצלעו מנהרה

 המפיל וקודר, אימתני הר של
 אהבת של ומלואו, עולם על חיתיתו
 קצרת- וקמצנות חמדנות הבצע,
הבינ האימפריאליזם של הרואי
דאז. לאומי

אירופה של הגדולות הטרף חיות

 מוכנות עת, בכל לזו זו ארבו
 רעותה את אחת לטרוף ומזומנות

 ועלובה קטנה אלוהים חלקת בשל
אחרת. או זו

 יימצא שלא עזה בתחושה והרצל,
 שלנו, בהיסטוריה ורע אח לה

 מעמקי את חש בלבבו, עמוק עמוק
 של ומרחבי־אין־גבול אומללותו

פנימי ובכאב העם, של מצוקתו

הרצל חוזה
ושוב הזהר

 אינם העתיד פעמי כי הרגיש חריף
 על הנושא ליהודי גאולה מבשרים

 ותלאותיו, מצוקותיו שק את שכמו
 סכנת אם כי רבים, דורות בני

 שהתסיסה במיקרה — נוראה מוות
מסוכנים. לשיאים תגיע המהפכנית
 לפתרון חתר הוא רב כי ביאושו

 וכדוגמת — כמעט דון־קישוטי
 ניצח מיסתורי, ספרדי גיבור אותו

שקול! הבלתי במאבקו
 כמו — אבריו רמ״ח בכל ליברל

 דרך פילם — מישטרתי ביורוקרט
הז אך הבינלאומי. הפשע במבוך

וב נואם בדרך ושוב, הזהר היר
 תעלו אל ובקרי: בכתיב צעקה,

בהת לא! לעולם הרצח, דרך אל
 את לסחוף הוא הצליח להבותו

 שהיה הוא, — היהודית הנפש
במצי פרדוכס? למחצה. מתבולל

דווקא. לאו 1896 של הקודרת אות

זדון •ורד■
 ומחריגייך מהרסייך

יצאו ממך
 ש- ישראל־וושינגטון יחסי

 עורערו פעם, מדי מתערערים
 של עלייתו לאחר יותר עוד
ד,מת היחסים לשילטון. רגן

יהו על־ידי נתמכים ערערים
אלי נוסף שאגב אמריקה, די
הערי של הכבד משקלם הם

 להכתיב שמנסים היורדים קים
המדי מהלכיה את לישראל

 כל כאחד• והצבאיים ניים
 שעושה מבצע כל או משימה
 כורח- ושהוא ישראל, ממשלת

 ומוכתם מושמץ המציאות,
 היהודים־ הגופים על־ידי מייד

 משקלם כובד בכל אמריקאיים
ה מוקדש ולאלו וחוצפתם,

הבא: חמשיר
ש / ישראל־ושינגטון יחסי

 ניקלעו / שירטון על שוב עלו
 / אוי־ואבוי שנסתם / למבוי

הזדון. יורדי בקלחת
תל־אביב אם,

 סבר אשר כל המזל, לרוע
 מילולית טקטיקה בחינת שיישמש

 בו יהיה שלא ככלי־תעמולה בלבד,
 לאסטרטגיה היום הפך מעשי, צורך

 הישראלי השילטון של אכזרית
 במדינת זאת כל הליכוד. בהנהגת
 של הנשגב חלומו — ישראל

הרצל! תיאודור
אביב תל־ סוכול, יצחק
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