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תלם זיוה
 ׳83 קיץ בגדי
אופנתיים בגוונים

^ / ^ /  מקסימות, שמלות ]
 בכל לקיץ ומכנסיים חולצות

ם ובכל הגדלים  האורכי
 מאנגליה, בגדי־ערב יבוא:

ואיטליה גרמניה פריס,
 נקי משי מערבות
סינטטי ומשי

 אופ־ בגדי־עור פולום גי
ג׳קטים, מכנסיים, נתיים,

 במחירים וחצאיות חולצות
מיוחדים

נוחים במחירים בגדי־ים
ם המכירה קיי ת ם ת  10.6.83 ששי ביו

 16.00-19.00 ,10.00-14.00 בין
16.00-19.00 ,10.00-14.00 בץ 11.6.83 שבת

 דוד רח׳ תלם, זיוה בבית
פיתוח הרצליה 10 המלך

מכתכים
)22 מעמוד (המשך

 מכנה שהפירסומת מה — מותרות של
החיים״. ״איכות

 על המרעישות הידיעות שגם ברור,
 את יניעו לא היסודי החינוך מצב

 כסף עוד בו להשקיע הממשלה
 עליה שכל ידיעה, מתוך לשיפורו,

 תגרום העממית ההשכלה ברמת
 מלך ״בגין הזועקים במיספר לירידה

ישראל!״
נתניה ויינשטין, שלום

מר שאגת הנ
ת א רי ק הסימן ו

 יעקובי גד הח״כ״משורר
 קריאה" ״סימן הריבעון ועורך

 שפורסמו דברים על מוחים
 הזה" נייר״(״העולם של ב״נמר
2386.(

 סדי קורא
פתוח הכל

אשר שכתבתי, ובשירים כיוון
 האחרון. קריאה כסימן התפרסמו

מידת על להגיב בדעתי אין
 זאת הכותב. של ואי־הננתו רישעותו

הקוראים. ישפטו
 במיבנה פעם שהתעניין מי כל אולם

 יו״ר שאין יודע, ובתפקידיה הכנסת
 או במישרין מעורב, ועדת־הכלכלה

 בהקצאות תקציב, בנושאי בעקיפין,
 לא זה ונכלל — וכדומה כספים

 קריאה. סימן למערכת בהקצאות
 שיריי של פירסומם את לתלות

 בעובדה זה איכותי ספרותי בכתב־עת
 — הכלכלה ועדת כיו״ו־ משמש שאני

 הפגנת גם אלא עלילה״ רק זו אץ
בורות.

ד בי, ג עקו ירושלים י

יזהם
 הכלכלה על צופה אני כאשר

 פעילותו ועל כיום הישראלית
 מישרד־האוצר, של הכושלת

 כי להיזכר שלא יכול איני
 ״יורם״ לשם היה בילדותנו

 שם והינו היה למדי: ברור פירוש
 שתי בעל שלומיאל, לאחד נרדף
 כזה, יוצלח לא שמאליות, ידיים
 מוג־לב גם קרובות לעתים שהוא
מבורכת. תעוזה וחסר

 הנה אכן הישראלית הכלכלה
יורמית. בפירוש

ארגון, סמי
נתניה רמת״פולג,

 במדור לקרוא והצטערתי הופתעתי
 כספים הועברו כאילו נייר של נמר

 גד ח״כ על־ידי קריאה לסימן
 ועדת־ כיו״ר תפקידו במסגרת יעקובי,

הכנסת. של הכלכלה
זו. באינפורמציה אמת כל אין

 בהקצבת עוסקת אינה ועדת־הכלכלה
 ועדה שום ולא זו ועדה לא כספים.
 כספים העבירו לא הכנסת של אחרת

המערכ והשיקולים קריאה, לסימן
 לא מעולם קריאה סימן של תיים

 או מודעות נותני של מזהותם הושפעו
בחוברת. כספיים תומכים

 בחוברת הכספיות התמיכות כל
 בפתח במפורש ומצויינות גלויות

 פתוח שלנו הכספי הניהול החוברת.
 על־ידי ונעשה ציבורית לביקורת

מוסמך. רואה־חשבון
 פרי מנחם פרופ׳

תל־אביב קריאה, סימן עורך
 על מצטער הזה העולם •

 ועדת־ עם ועדת־הכספים בילבול
 יעקובי, גד ח־כ בראשות הכלכלה,

בחלוקת־כספים. עוסקת שאינה

 רשימה קראתי נייר של בנמר
קריאת בסיפרי לעסוק המתיימרת

תי פנינה ל ת ב ר ה זו
 - בדוגמנית פגש הקורא

והתאבזב.
 עברתי שבועיים לפני השישי ביום

 של לסידורים בחיפה בהדר־הכרמל
 בהתקהלות כשהבחנתי .סופשבוע,

 הדואר. ליד הנביאים, ברחוב קטנה
 וגיליתי הסקרנים בין אני גם נדחפתי

 פנינה הגברת ההתרגשות: סיבת את
רוזנבלום.

אותה, שראיתי הראשונה הפעם זו

יעקובי קורא
כספים כלכלה,לא

ם ״אנו די ע איתכם!״ צו
 חשבון מיצער למראגני

נוח! יישר - המילחמה
 גשר מהחוגים וערבים יהודים אנו,
 נצרת של היהודי־ערבי, והחוג לשלום

 את בהתלהבות מקבלים ותחתית, עלית
 המילחמה״, חשבון ל״מצעד היוזמה

 עכשיו, שלום על־ידי המאורגן
 בלבנון. למילחמה שגה במלאות

 שנערך רב־משתתפים במיפגש
)26 בעמוד (המשך

1 -

 את טיפחו הזמן כל קשות. והתאכזבתי
 אמצעי־ ובשאר בעיתונות תדמיתה

 הצינור בעיני אותה ציירו התיקשורת,
 גם כך ישראל. של היופי כאלילת
לעצמי. אותה תיארתי
 נחשפה הזה הגדול השישי ביום

 ראיתי — במערומיה האמת לפניי
 מלאכותי, חיוך המחייך חיוור, משהו

 להבחין יכול ילד שכל מת חיוך מין
דוחה. ואפילו טיבעי, הוא שאין

 לי אץ רוזנבלום, הגברת סליחה,
 להעיר רציתי רק נגדך. אישי משהו

 אמצעי־התיקשורת, של השיטה על
שקר. למעשה שהם דברים המטפחים

חיפה גוברין, יוסף

2388 הזה העולם24


