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תלם זיוה
ם מזמינה כ ת חדת למכירה א  מיו

וחד־פעמית

בירושלים
׳83 קייץ

5 ו סיני מדבר המבחר, בגבעת

 האופנה יצרני ממיטב קייץ דגמי במכירה:
 תואמות וחולצות מכנסיים בישראל;

 מאנגליה, יבוא בגדי וטריקו); (כותנה
ואיטליה. צרפת

וגם וקייץ אביב בגדי — פולופ גי
 עור בגדי לקנות עדיין ניתן בהזמנה.

.507ב־־

/ נ א  בדגם מקסימות שמלות — 1\1ז
. ומכנסיים. חולצות חצאיות, צרפתי,

500מ־ החל בגדי־ים —
שקל.

 השעות בין 6.5.83 ששי ביום תתקיים המכירה
10.00-18.00

 השעות בין 7.5.83 שבת ביום
10.00-14.00, 16.00-19.00

עובדי□ לוועד• ■!
י גדול מבחר ■  י

 מסגרות עם תמוגוו; שי, מתנות
03 657112,657001 א, ת״ ,47 אילת ארמון־

מכחכים
 )26 מעמוד (המשך

ש בעת המדינה לרשותם מידה
הר שני ראשיים. כרבנים כיהנו
 חלילה פוסעים אינם החדשים בנים

שכו במכוניות נוסעים אלא ברגל,
•י רות.

 וקי- קיצוצים של אלה בימים
 החשש רק אם כי זאת אין מוצים,

 של בתורה גאונותם זוהר ׳׳ועם פן
 אוצר את שהניע הוא — השניים
 גדולתה זו. נוספת להוצאה המדינה

 נמדדת, העשרים במאה פסיקה של
ה הגלגלים קוטר על-פי בנראה,
הפוסק. של ישבנו תחת מצויים

 חודש־חוד־ בעוד אם נתפלא אל
 מם להטיל הממשלה תחלים שיים

ה למימון לישראל, הנכנסים על
הנע הפמליות, הנסיעות,׳ כיבודים,

 הצמד- את שישמשו והשפחות רים
חמד.

תליאביב אכי־אהרון, ליליאן

ה א ל ש ה 1 הכיבו
בשטחים. מורעלת אווירה

 שה״הרעלות״ ברור עתה כבר
מוצ תרגיל אלא היו לא בשטחים

המברי המוחות שהגו ביותר לח
התו שבקרב אירוניה) (ללא קים

 שלא תרגיל הפלסטיניים. שבים
 הוולנט- עזרתם ללא מצליח היה
התושבים. רוב של ריח.

 מוכיחה רק זה תרגיל הצלחת
יש הפלסטיני העם בקרב שגם

ל היכולים פיקחים, אנשים הרבה
 בקלות, מפוברקים מיבצעים ארגן

(״הור שלנו הממשלה כמו כמעט
 ״המצאתו״ האינפלציה, קצב דת״
מרידוד). השר של

שבא ביותר הנוקב הדבר אך
אי שאנו הוא, זה תרגיל להראות

ל הכבושים. בשטחים רצויים ננו
ל אלרגיה פשוט ישנה פלסטינים

 הישראליים, הכיבוש כוחות נוכחות
לצאת שנמהר ככל לכן, ובצדק.

תוך ׳,67 לגבולות ולסגת משם

גורן לשעבר רב־־ראשי
לישבן מתחת גלגלים

ל בהעמדתם אקטואליים, נושאים
 המיפלגות ובאילוץ ציבויי, וויכוח

מקו 94מ־£> (הנהנות הממוסדות

בועה? !מחנה־המעצו קווה מה
ה לידיעת שהובאו מידיעות

 והאזרח האדם לזכויות ליגה
פו לשנה קרוב שמזה מתברר,

 פרעה הפליטים מחנה ליד על
 לשכם, צפונית קמוצה), (עין

 על־ידי המופעל מחנה־מעצר
ל בהתאם הכיבוש׳ שילטונות

 שעליה הטירטורים מדיניות
 צה״ל של הכללי במטה הוחלט

 ה־ על-ידי כהנחייה והועברה
איתן. רפאל היוצא, רמטכ״ל

 מובאים פרעה למחנה־המעצר
החשו צעירים, לרוב עצורים,

 הכיבוש שילטונות על־ידי דים
מח בפעולות חלק שנטלו כמי
 הם לרוב המערבית. בגדה אה

קצ מעצר לתקופות עצורים
 וב- מטורטרים הם כאן רות;

 ;לדין מועמדים אינם דרך־כלל
שפוטים. הם חלקם רק

 מופעל פרעה מחנה־המעצר
חיילים. בידי

והאז האדם לזכויות הליגה
ול לחברי־הכנסת קוראת רח

 מתרחש מה לחקור עיתונות
קו היא פרעה. במחנד,־המעצר

 המערבית הגדה לתושבי ראת
ול במחנה עצורים היו אשר

 עדות למסור מישפחותיהם בני
במקום. הנעשה על

 של למצפונם קוראת הליגה
 מידע שבידם וקצינים, חיילים

לס בפרעה, מחנה־המעצר על
 מתרחש מה לדעת־הקהל פר
המחנה. כותלי בין

 לזכויות הליגה
והאזרח האדם

ד אביב, תל־ ד 14192 ו

 — וישראל אש״ף בין ישיר מו״מ
העמים. לשני ייטב כן

אשקלון פלדמן, אילן
• • •

בחוץ, •רוק

ס ו ר ג ודמיו*□ ׳

 בגרמניה הירוקים מיפלגת
מעו )2379 הזה (העולם

הקורא. בלב ספיקות ררת
ממ הירוקים שמיפלגת ספק איו
הפולי בחיים חשוב תפקיד לאת
 עיקר המערבית. גרמניה של טיים

בהעלאת לדעתי, מתבטא, תפקידה

ב אליהם להתייחס הבוחרים) לות
רצינות.

 למיס־ להתייחם יש זאת, למרות
 שאינה מיפלגה בזהירות. זו לגה

הדמוקר בשיטה להשתלב מוכנה
 להפוך שמטרתה שהצהירה טית,

 לשילטון לבלתי־ניתנת המדינה את
 הערכה להשתפכויות ראויה אינה

בלתי-מבוקרות.
נאי ״אלטע אותה מכנים הרבה

כשמתייח זקנים) (נאיביים ביים״
ומתכוו שלה, לאלטרנטיביות סים
 הגוש ממדיניות להתעלמיתה נים

ולוויכו השלום, בנושא המיזרחי
ול לנסות לעיתים, המגוחכים חים

ללא לעיתים אחרת, הכל עשות

תחילה. מחשבה
 רק (האהוב שטראום יוזף פרנץ

 ״שפניהם הימנים מנהיג בבוואריה),
 מרוב שומן בהררי ממש טובעים
בהו התבטא חזיר,״ בשר אכילת

 היא הזו שהמיפלגה ואמר, מור
ירוקות בהתחלה :עגבניות כמו

אדומות. ואחר־כך
גו נושאים שהעלתה מיפלגה זו

גדו ובכך השטח, פני על רליים
 מורכבת שהיא לשכוח אסור לתה.

 שהתאחדו, קטנות קבוצות מהרבה
 שעת למען בסיסיים ויכוחים ושכחו

 יהיה מעניין הראשונה. המיבחן
וב בהתפתחותה ולחזות להתבונן
 הפרלמנטריים החיים על השפעתה

גרמניה. במערב
נתניה זיסקיגד, דניאל

• • •
ם הגוותיק המקצוע ל עו מ
ב העתיק המקצוע מהו

! עולם
 ואתן חושבים שאתם מה לא

 בעולם העתיק המיקצוע חושבות.
הרא אדם בו שעסק המקצוע הוא
 נאמר כך על עסק? ובמה שון.

״ויק ב׳: פרק בבראשית במפורש
 ולעוף הבהמה לכל שמית האדם רא

 ובכן, השדה״ חיית ולכל השמיים
, היה הראשון אדם ן ש ל  עוד ב
 היא בלשנות חווה. שנבראה לפני

בעולם. העתיק המקצוע איפוא
ירושלים סיוון, ראובן ד״ר

בלשן. כמובן... הוא הקורא •

ת ע די לי
ם אי ר הקו

 מיב־ השולחים קוראים
 לנסח מתבקשים תביס
 אד לכתוב בקצרה, אותם

כ כתיבה כמכונת תם
 האחד צידו ועל בפול רווח

 עדיפות הנייר• של בלבד
 תמונות למצרפים תינתן

למיכתכיהם•

►

״ץ

ם28 ה העול 2383 הז


