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למענך. במיוחד שהדפסנו החוברת את קרא״

 תגזרי אם בביתך לקבלה או הבנק של פניך. בכל להשיגה תוכלי
תל-אביב. ,245 ד. ת. אל זו מודעה שבשולי התלוש את ותשלחי

תך המסרידה כספית? בעיה או
 לאומי בנק המרכזית ההנהלה ארטשטין, א. גב׳ אל נא כתבי

פניה. לכל ינתן אישי טפול תל־אביב. ,2 ד. ת. בע״ם, לישראל
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טל־אריאלי

האחרונים... הימים שלושת
 יום הם הזה העולם כריכות למסירת • • •

 20ה־ השני, יום לפברואר, 16ה־ החמישי,
 לפברואר. 23ה־ החמישי ויום לפברואר

השנים. מכל כריכות מתקבלות

 בדואר) לשלוח (או למסור יש הכרכים את
 בימים תל־אביב, ,8 גליקסון העתון, במשרדי

 אחר־הצהריים. שמונה עד שש בשעות הנ׳׳ל
לירות. חמש הכריכה: מחיר

 לבון, בפרשת הזה העולם של עמדתו
 ועד — כן לפני עוד ואולי — מתחילתה

 בהחלט? שלה, הראשונה המערכה לסיום
 נתלוותה שעבר, השבוע של מפא״י מרכז

ה זרם הגברת עם יחד צדדית. בתופעה
 לב שמנו אלה, בחודשים שחלה מכתבים
 ציינו הקוראים מן רבים מעניינת: לעובדה

 שהצביעו אוהדים או מפא״י, חברי חינם בי
האחרונות. בבחירות עבורה
 ארשה י הזה להטולם לכתוב הביאם מר,

 של מכתבו את דוגמה, לשם לצטט, לעצמי
 מתל־אביב: בן־הרוש, נסים מר

 להודות ׳אני וחייב נ־ום אני שנה 43 בן
 שנפל הזה, העולם של האחרון הגליון כי

 מושבע סטונא אותי חפן לידי, במיקרה
בצידקתו. לדוגל העתון של

מע מאור־יהודוז, הבריונים פלוגת תמונת
 ישראל שוסרי שפורטו, ה״סובים״ שיהם

 בלב־ מחזיקי־אלות אזרחים לצד שהשתוללו
 שקטה. הפגנה סול תל־אביב של ליבה

 לגבי. איומה שחיא למסקנה, אותי הביאו
 למען לכם, גס לספר חייב אני זג מסקנה

 עבור הצבעות של שנים לאחר לי: יקל
 עוד אצביע לא אר׳ן־ישראל, פועלי מפלגת

 דיקטא־ בה ישבו עוד כל זו, מפלגה עבור
 פחדנים כאשכול, בוגדים כבן־גודיון, פורים

 כדיין, פרחחים כאלסוגי, קלגסים כשסחונית,
 פינכה מלחכי נהרצפלד, נרתעים -שישים

ופרס. כיוספטל תסביך־גדלות מוכי נגוברין,
 שאמצא מי ועבור נגדה אצביע הוא. נהפון

 ב־ רשום חבר הייתי לא מעולם לנכון.
 להודות: אני וחייב — בה תמכתי אן מפא׳׳י,

 השכורים הבריונים פלוגת עיוורון. מתון
 חלק כי למסקנה, הביאתני מאור־יהודה

 ספא״י של הכנסת חברי 47 מתון גדול
בז לא הישראלי המחוקקים בבית יושבים

 המפוזרים אחרים, בריונים בחסד אלא כות,
 במדינתנו. פינה בכל

 מאיר: אליאס אחר, תל־אביבי קורא כתב
האח בשבת ישראל קול עבר חדש שיא
 והמים־ התמיסים מאזיניו את בשותו רונה,
 שבע שעה של החדשות במהדורת כנים,

 לבון על ההדחה בהודעת שנפתחה בערב,
 אלמוגי מר מפא״י ב״מזכיר נסתיימה ואשר
 ראש־ של לביתו ממהר הישיבה בתום נראה

ההצ תוצאות על להוד־ע כדי הממשלה,
 צבאיים מבצעים לכם מזכיר זה האין בעה,״

 בניצחון שהסתיימו
ה כשמפקד מזהיר,

 נושא המנצח צבא
 שר של ראשו את

ב המנוצח, הצבא
 על דני, שותת עודו

בדהי ועובר חנית,
ארמו אל בעיר, רה
ומ הקיסר, של נו

 הניצ־ על לו בשר
חון?

 ס. שחד מאיר, הקורא
 עפסיד־י כנראה דהר,
 של התצלומים רח

 כשר בן־גוריון, דויד
 זו, לסידרה נוסף תצלום צירף אף הדתות,

 סיים. האמריקאי השבועון מתוך גזר אותו
★ ★ ★

 של המכתבים גל מחוך מכתב, עוד רנה
 אביעד אותו כתב מאוכזבים. מפא״י חברי

 מוצקין, קרית ,12 השופטים שדרות מנחמי,
בחרוזים: ודוזקא

 מפא״י, חבר הפשוט, האזרח תשובת
 העור: ולפדשט המסוכן לקצב

 במפא״י החבר פנקס של קריעה־לגזרים
 דרור. ולחיי לנשחט, באמנה יד והושטת

לשינאת־אתיס ולמדון, לריב טוף
 1 ביוקר לנו העולים

 לשדה־בוקר לנוח לו ילן שטיח׳אדום על
 גלים, היכתה ״לשחוט!״ הגנרלית ההחלטה

 נחרים! היום שבבוא בודאי הצמד־חנןד ואת
★ ★ ★

 בו שעבר, השבוע של העתונא־ המיבצע
 מפא״י, מרכז ישיבת •אל תבור אלי חדר
 מיקרופונים להתקין אלינב שלמה ניסה ובו

שו תגובות הם אף הביאו ישיבה, באותה
מתו מיברק למערכת רגיע השאר, בין נות•
 ״אנא, הבהולה: הקריאה ובו ירושלים, שב

 של- החשמל מערכת אלינב. את שגרו
 שאפשר־ השפלאי להשיג וקשה מקולקלת

עליו.״ לסמוך
 שנתבקש אוהל, תיאטרון קופאי ואילו
 לאחת תבור, אלי עבור כרטיסים שני לשמור

ב השיב השבוע, שם שהתקיימו ההצגות
האיוורור?״ בתא או ״באולם הומור:
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