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לאבדון! דוחף מי

הפרום׳ עם שיחה
אלטמן ן לבל יש

חיפה) (הטכניון,

אתרים״ ״ספארי ב
דגים! דגים רביעי ערב כל

יכולתך. כפי וסלטים דגים אכול

•2 3 ש'0
ריבם ספר שישי ערב כל

יכולתך. כפי וסלטים ריבם ספר אכול

■2 3 ש*0
 גיטריסט זמר ערב כל

האח. ליד נעימה וארדה
283125טל: ת״א אתרים אתרים־ככר ספארי

בד על מקוריים שמן ציורי
גדול מבחר

בלבד שקל 75 מחיר ט״מ 20x25 מידה
״ ״ 150 ״ ״ 40X50 ״
״ ״ 200 ״ ״ 45X60 ״
״ ״ 450 ״ ״ 60X90 ״
״ ״ 500 ״ ״ 60X120 ״

ידועים מציירים ציורים
 משגרות של גדול מבחר
 תל״אגיב ,47 אילת רחוב ארמון

01-657112 - 657001 טל.

העוקדוניס
 ספסל על ביירות פוסעי

ועדת״החקירח.
 ד כי החשש היה שעוד למי

מע את לסייח תוכל עדת־החקירד.
ב בשכונות־הפליסים הזוועה שה

 את להירגע: כעת יכול ביירות
עו לצדק ביותר החשוב השירות

מס כשהם עצמם׳ החשודים שים
ומכנים סותרות בעדויות תבכים

שרוז בחקירה שר
— בחוץ חיוכים

שק כמו גנאי בשמות זה את זה
 הנכבדים השופטים ועוד. זייפן רן,
 להתעלם אופן בשום יוכלו לא

 הם עיניהם. לנגד שמתרחש ממה
 המתקוטטים, בין להכריע ייאלצו

 אמת דובר ומי שקרן מי להחלים
 הבאים: הביצים מתוך

 רפול, מול שרון
 ורפול, שרון מול בגין

 וירוק. רפול מול דרורי
כולם. מול ראש־אמן

פתח־תקווה שרמן, מנחם

 פאפיק מבניין היוצאים הנחקרים
 הם מחרידות. עדויות בוודאי שמעו
 בסיגנון נורא בטבח שם עסקו
 להציל כהוגן הזיעו בטח נאצי,

עורם. את

 בסיזרזז־ ביותר המסוכן האדם
 לפלישה באחריות הנושא התיכון.

ללבנון. הנפשעת הבארבארית
מה לעולם תימלט לא ישראל
 במחנות-הפליטים לטבח אחריות

 של ויאם־נאם היא לבנת בביירות.
ישראל

טראוויס סורי
קליפורניה סאן־דיינו,

האדטחנט־ימוז

דרורי כחקירה אלוף
בפנים זוועות —

מקו בשלושה-ארבעה לזכות יכול
בכנסת. מות

 הטיסלגה — ששל״י ייתכן לא
ה טביר, פיתית המציעה היחידה

הצ שני דעת על להתקבל יכול
התפוררותה. עם תשלים — דדים
לבהירות, להיערך הזמן עתה כבר

 חתפוררזת את לעצור יס
סל״י.

 של בפיצחם הטביע הליכוד
 אותם ומוביל אות־קלת הישראלים

 נבדל אינו המערך גם לאבדון.
ז האלטרנטיבה מהי ממנו. בהרבה

 ה-:, גחל. כד. שציבור ייתכן לא
 ו לא למדינה, אסת בליכוד רואה

 [ פרלמנטארי. ביטוי לעצמו יימצא
 בתמיכת זה. שציבור ספק כל את

בישראל, הערביים מהאזרחים חלק

ם למנוע מי ד ת־ בו פי ב ש ג נ ב
, : לראס־הממסלח גלוי מיכתב

 ; מיוחד חוק על-פי המתבצע תל-אל-פלח, תושבי 8000 פינוי
 * על וכתם עוול מעשה להיות ממשיך ),1980 מיולי (חוק־תבדווים

 ובכסף בקרקע הפיצוי תנאי מושווים לא עוד כל מדינת-ישראל,
סיני. ומסוני תל-אל-מלח מפוני שבת

 לחון ולהעלות הבדווים של בכוח פינוי למנוע לך קוראים אנו
 : שיוית וליצירת הבדווים חוק לביטול הדרישה את בממשלה מחודש

ישראל. אזרחי שאר ובין בינם
 קודר דב היימן, עליזה פרדמן, יונתן הרב

שבע באר בנגב, לבדווים ושוויון צדק למען הציבורי הוועד

ו החברים את לפעילות להחזיר ל- תמיד מחייכים הם למה אז
אותה. שנטשו התומכים ז משם יוצאים כשהם מצלמות
עמיר! קיבוץ תל, ריכקה ' זילכרמינץ־קורדוכה, ענת

_ _ _ וזל־אביב

ה״וווריאליח ו־אט־נא□
מארצות״תברית. יחודי קול
ה על סימרםן ליעקב בירכותיי

ל בדצםבר 5ב־ שהעניק ראית
היהו סי־בי־אס. הטלוויזיה רשת
 את דוחים אשר האמריקאים, דים

 בגין, מנחם של הגיטו מנטאליות
הוא שית שאריאל גם, מאמינים

עצויוגות עזנ״ם
חזח. ובזמן החס בימים

 על: תיעודי סרס השבוע ראיתי
 דמגוג) — מוסוליני בניטו הרודן
 אך: בסירוסו, סלידה היום הגורם

 עמו, על אהוב היה שנה 40 לפני
 ,ז: בו חסך מי עליו. ומכובד נערץ

 ולא: עיניהם את שעצמו אנשים
);20 בענווד (המשך
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