
מכחכים

 וטיפול אישי ייעוץ
בתכשירי ובאיפור

ה תלם זיו
 ׳83 קיץ בגדי
אופנתיים בגוונים

 מקסימות, שמלות ^[/זאנ1
 בכל לקיץ ומכנסיים חולצות

 האורכים ובכל הגדלים
 מאנגליה, בגדי־ערב יבוא:

ואיטליה גרמניה פריס,
 נקי משי מערכות

סיצטשי ומשי

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

 במחירים וחצאיות חולצות
מיוחדים

נוחים במחירים בגדי־ים
 24.6.83 ששי ביום תתקיים המכירה

 16.00-19.00 ,10.00-14.00 בין
16.00-19.00 ,10.00-14.00 בין 25.6.83 שבת

 דוד רח׳ תלם, זיוה בבית
פיתוח הרצליה 10 המלך

 סלטים *סנחו חופשי שנון
* חופשי הבית ★״ן חמים מאנלים

657021תל-אביב,טל. 8ו פילץ,הירקון קפה

 יפה להיראות ברצונן אם
בבגד־הים

 מועד בעוד הרשמי
הגוף לחיטוב לקורס

 רעננה - גמישה - בריאה - ותהיי
הקופה.

 מעולה, מורה מוסיקלי, בלווי התעמלות
 נעימה. אווירה

ת: לב לתשומת לו  חיי
.1 עד בבקים התעמלות צהרים בהפסקת

מובטחת. חרזיח
ת: לפנות שי  פלטשר לאה בית־ספר אי

267682 טלפון: תל־אביב ,50 נבירול אבן

בזזבות אסוציאציות
הזה־ (.העולם ב,,נדון־

 את אבגרי אורי ניתח )2386
ביש תנועות״השלום כישלון

קיי לא הקורא, לדעת ראל.
כזו. תנועה כלל מת

 בביטוי להשתמש מרבה אבנרי אורי
 חוטא הוא ובכך ״תנועת־השלום",

 שאותם האנשים כמו בדיוק — לאמת
מן במדורו תוקף הוא שי. יו  אין כי אי
 האסוציאציות וכל כלל, כזה דבר

המתעו ולאירופה. לארצות־הברית
 בהקשר כזה שימוש על־ידי ררות

כוזבות. הן ישראלי,

 שחק קורא
תפלה בדיחה

 שלום חשוב. הפחות בענייו נתחיל
 ,הלבנון למילחמת התנגדה לא עכשיו

 כן אחרים שלה. הראשונים בשבועות
 את מעט שינתה אחר־כך התנגדו.
 — התנגדותה את הפסיקה אך עמדתה,

 התברר כאשר למילחמה, — הרפה
 היא בפלישה. תומכים שהאמריקאים

 פירסום אחרי רק פעולותיה את חידשה
 ושאתילא צברה אחרי תוכנית־רגן.

 (הפגנת הגדולה הפגנתה את הסגירה
 שבכיכר למרות כביכול, אלף, 400ה־
 לידי בערך) איש אלף 120ל־ מקום יש

 עכשיו שלום כרגע גם פרס. שימעון
 של האפשרות נגד מילה אומרת אינה

 את הפכה ולכן סוריה, עם מילחמה
 לבדיחה הנקרה מראש שלה הצעדה
תפלה.
 ובין זו צבועה תנועה בין הקשר מה
 ללבנון לפלישה שהתנגדו אותם

• מראשיתה?
 עובדה היא חשובה יותר הרבה

 תנועה היא עכשיו שלום אחרת:
 לקבל מסרבת היא במוצהר. גזענית

 שאינם ישראליים אזרחים לשורותיה
 פעולה. עימם לשתף אפילו או יהודים,

היא בחו״ל שבהופעותיה בכך, גאה היא

בגיהינום פגישה
ל הגיע הבא חמיכתב

 כתוב כשהוא מערכת
 כ־ מרובעות, באותיות

ד אותיות של חיקוי
פוס.

לכב׳
פתקל שלמה
הזה העולם
תל־אביב 136 דואר תיבת

 ימח מסריח, נן־זונה מניאק
 באש לנצח תשרף וזיכרך, שימך

גיהינום!
 אתה תמנון. בעצמך אתה

 לא כמוך תולעים אלף ועוד
 ברגל הציפית קצה את שווים

אייזנברג! של
תמ אם אותך: מזהירים אנו

 נוגעים שלא בדברים לחטט שיך
 והשמצות, שקרים ולפרסם לך

 אמיל את לפגוש אותך גשלח
בגיהינום. ימ׳׳ש גרינצווייג

הוזהרת! ראה

הנוקמים חבורת

 פשוט כזה דבר יהודי״. ל״קהל רק פונה
 בארצות בתנועות־שלום יתכן לא

 על להעלות יכול מישהו האם אחרות!
 באירופה או שבארצות־הברית הדעת
 משורות היהודיים האזרחים יוצאו

 כעניין ועוד — תנועת־שלום
״עקרוני״?

 אי־פעם סיפר אבנרי אורי האם
 הזכיר או בחו״ל, לשומעיו אלה עובדות

לא! היא: התשובה בארץ? אותן
 שיקרי על יתלונן שלא לכן

 בדיוק בחו״ל. ואחרים העבודה מיפלגת
 לבגין, מתחנפים המערך שאנשי כמו•

 בדיוק עכשיו. לשלום מתחנף הוא כך
 המערך של חנופה כל שעל בגין, כמו
בוע עכשיו שלום בעיטה, מחזיר הוא
— בו. טת

 שחק, ישראל םרוססור
שלים ירו

מיכתבים בשד אישפוז
 שנות־ותק 20 בעלת מורה
במו לרצונה בניגוד אושפזה

 שהיא• משום פסיכיאטרי, סד
 במיכתביה ״להטריד־ נוהגת

ממשלתיים. מוסדות
 שאיננו המוכיח מחריר, מעשה זהו

 של ממעשיהם וכלל כלל רחוקים
 י— המאשפזים ברית־המועצות, שילטונות

בכפם. עוול לא על אנשים

רמת־גן סנסחי, יוסף

 ישראל של כמדה
חרפתה מזל

 החדשות עורכי לדעת
 י שמתנגד מי כל - בטלוויזיה

אנטי־שמי. הוא לשרון
 נתקלו ביוני, 2ב־ עצמו, היום באותו

— ושאתילא צברה ״גיבורי״ שני

שרון מודח שר־בטחון
אנטי־שמיות

 במחאות — איתן ורפאל שרון אריאל
 בציבור להופיע חוצפתם על זועמות

 וכמחנכי־הדור. כמטיפים כמדינאים,
 בקנדה, סוערות בהפגנות נתקל שרון
 ־ן— נגדו קריאוודגנאי שמע ואיתן

העברית. באוניברסיטה
 מקמפו־ס הירושלמים הסטודנים

 ישראל. של כבודה את זה ביום הצילו
 מוחלים אין בישראל שגם הוכיחו הם
 מסקנות את שוכחים ואין הדם על

 באותו להוריד שניסה מי וערת־כהן.
 דווקא היתה ישראל של קרנה את היום

 את שכינתה הישראלית, הטלוויזיה
 נישאו שבהן — בקנדה ההפגנות

 כרזות לצד באנגלית אש״ף של בהזזת
 — בשם — בעברית ישראלים שלי

אנטי־שמית״. ״תעמולה
 פאפו אהרון האדונים לדעת האם

 היתה ועדת־כהן גם לפיד ויוסף
״אנטי־שמית"?

ם ברטל, גילה שלי ירו

זהקרסת המישחאזת
 — לרופאי קוצים של ״בתר

 הקורא הבתיר פך - ישראל'
מיכתבו. את

 באנשים הדמוקרטיה של מקורה
)24בעמוד (המשך

2390 הזה העולם22


