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ביג׳י דר׳

:עברית כתוב עברי,
נוי שי ב עדייז בוצע לא טרצה כתב ...

 בארצות הדבר הונשם עתה עד מקום. שום
שי תור טוטליטאריים, טישטרים בעלות •

בתור נעשה שזה כפי וכפיה, בלחץ מוש
 התורכו־ העטים לגבי ובברית־הטועצות כיה,

בארצות הוצא-לפועל הוא כטו-כן טטרים.

לאפשרויותי. בהתאם לכל ומועיל אמת ידיד
לכס׳ לתרום אני יכול בטה

מוסקבה, לייט, אדוארד
ברית־המועצות

תיז נוספות, שעות מ
 העלה העבודה שעת על הכתבה לטיקרא

ב עסקה אשר ),1290 הזה (העולם כביכול
 לפועלי בקייץ מקוצרות עבודה שעות סוגיית

 שעות בבעיית ניזכרתי ולפקירים, בניין
הפיקטיביות. העבודה

ה הממשלתית הפקידות מקבלת כידוע,
 שעות של במסווה גלובלית תוספת בכירה,
 ואפילו בהן, עובדים כשאינם נם נוספות,

 שעות עבדו לא בהם הימים אותם עבור
רנילות.
 ה־ בחודשי אלה לפקידים טשנוספו עתה,

 הראוי מן רנילות, עבודה שעות 20כ־ סייץ
 העומס מהם ירד לא בכר אם מחדש לשקול

נוספות. שעות אותו של
מצו לשעת כלכליות תוכניות של בימים

 תרו־ מהבכירים אוי לדרוש הראוי ם! קה,
כן? הלא למאמץ. םת־םה

גבעתיים אליעזר, ב.
מתאמכטת המיים נסיכת

 לי נולדה העצמאות, יום למאי, בתשיעי
בראוו. אליי! בשם בת

כש שנעשתה תמונה, לכם שולחת אני
הבית. בפתח הילדה, עם הביתה הנעתי

(פלד), (בראון) פליישר רות
 ארצות־הברית אוהיו,

לשע פלד, לשעבר בראון, רות הקוראה
 ראה — 1960 המייס מלכת פל״שר, בר

תמונה.
סיאו־מיאו

מלח אחר עצורה בנשימה עוקבים אנו
אנו החתולים. בגזע העכברים מחתרת מת

ואמה בתה כראון, הקוראה
קולו מעצמות של לשלטונו נתונות שהיו

ובאינדונסיה. בטלאיה כמו ניאליות,
ב אסיה עמי רוב משתמשים זאת לעומת

 כל בינתיים מגלים ואינם המקורי כתבם
אפי לסין. פרט הלטיניזציה, לרעיון ;מיה

 זה רעיון הגיע לא בברית־המועצות לו
 והנרוזים, הארמנים של במקרה ביצוע לכלל
ו מושרשת תרבותית מסורת בעלי שהם

יומיז. עתיקת
ירושלים שטיין, חיים

קידר באוהלי
כת הופיעה )1289( הזה העולם בגליוז

 ותיאורים כינויים שכללה הח״ם על בה.
ש מקווה אני נכונים. שאינם שליליים,
 כאן נפלה וכי בזדון, נעשו לא הדברים

 נפנעתי פנים, כל על אני, מצערת. טעות
 לכם ואודה זו, בכתבה מסוייטים מקטעים

מתאימה. ותגובה העניין בירור יעל
תל־אביב קירר, אליהו

 שנפלה ׳אי־היהבנה על מצטער הזה העולם
הנ-ל. בכתבה

:מוסקבה הלו
 את לקרוא בפעם פעם מדי לי מזרם!

 בי מעורר הוא פעם ובכל הזה העולם
תק ומלא מאושר לאדם בדומה רב. ענייו

 להרבה שותף חדש, ביריד בפונשו וות
 מאור שמחתי אני גם כד דומות, השקפות
 הערצה בי עורר אשר בעתוגכם, בפוגשי

 באהבת והנאים האמיצים יוצריו כלפי
 באופו תמיד היוצאים שלהם, המולדת
 ובהתאם ברוחי תמיד לא בי (אם עקרוני

שבעולם. הרע נגד ■להשקפותי)
 לחפש טוב רצון בעל בל חייב בימינו

 את ולא בני־האדם, בין המשותף את
ה ואוהב טוב פטריוט ביניהם. המבדיל

 האנושות. כלל בטובת הרוצה זה הוא אדם
 הטוב השירות את גם עושה הוא בכד

שלו. לעסו כיותר
הת טובה, התפתחות לכם לאחל הרשוני

 וטהר, היום של המיכשולים על גברות
 לכם מאחל הנני בדרככם... הניצבים
 להתפתחותו תרומתכם הרחבת לסעז שינשוג

 בלי אשר דבר, — אוורכם של ההיסטורית
האנו ביז ולהבנה לקידום נם יתרום ספק,
כולה. שות

 נשוי ,23 ב! ורות. לשפות סטודנט אני
 של בהיסטוריה סתעגיי! אני לילד. ואב
להיות וברצוני במיוחד ואפריקה אסיה עטי

 שום למדו שלא החתולים, על מאד מתפלאים
 קרה מה שיראו הנה, ההיסטוריה. מן דבר

 שגירשו עד נלחם, נלחם הבריטי. לאריה
 שוחר־ שעם ברגע שלו. המושבות מכל אותו
 תוצאה רק להיות יבולה — מתקומם חופש
הצדק. נצחוז אהת:
המחתרת. •על הקיץ לטנבית נבינה חבילת שולחים אנו

תנובה מחלבת בטלה, ל. ברכה
 מוסר: הכללי המטאטא דובר
מק ונשנים חוזרים אחדים חודשים מזה

 בלתי־חוקיות מזויינות התנפלויות של רים
 אלה, מעשים הבטחוו. מכוחות חתולים על

מתור פליליים אלמנטים בירי המבוצעים

נסטור
 בזה מוכרז הנפשעת,

 להסגרתו שיביא מי
 מי הכללי המטאטא

 שרמוט נסטור מישנה
הממו הבטחה, כוחות

העכב אוכלוסיית
 את מסכנים רים,
ורכו הציבור שלום

 הוחלט כז ועל שו,
באמצ ננדם לנקוט

ה הבטחוניים עים
ביותר. חמורים

 השייד עכבר כל
 יירה — למחתרת

ייאכל. ו
 עכבר המסתיר כל

 מגיש או מחתרת,
 — כלשהו סעד לו

 עכבר כדיו דינו
מחתרת.

 ויחרתו העכבר
המ ספידוקובסקונל,

העו ,ספיפי״, כונה
 המחתרת בראש מד

 וכל מבוקש, כפושע
פרם. יקבל

 חתול־ את היום ינה
 ומפקד צבאי כמושל

מיבצע מטה על נה
״עכברוש״.

הקריה הכללי, המטאטא דובר
..  שטאו־מאו כשם 1רוצחים לכם דעו .

 הטיאו־ יצליחו לא כן בקניה, הצליחו לא
בארצנו! מיאו

 מחנה קרדומבלוני, סוביטו
אי־שם אימונים,

 אחת פעם אד דיי, מעודכנת אינני אולי
 העניינים כל מה לדעת רוצה הייתי לתמיד

 רוצים מה על חתולים? ועל עכברים על
לרמוז?

חיפה פאר, מ.

זק<ם7ע אנש< ארוחת
אולי  חבר עם או חשוב, לקוח עם ...

 ליד חשוכה עסקה סיימת למקצוע...
האובל. שולחן

ת  מתמזג טהור, אציל, המשקה: ...ובע
 תפוחים תירוש - ארוחה בל ומשלים

כמינו. מיוחד משקה - תסים

המובחר... את שתה הפעם
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1
1

!אופנוע רוכב
- הצורך די מוגן אינו הרגלי

לצורך. שלא תשכנו אל

 את כבד החצייה במעבר
ת ו י ו כ ד ז ל י ל ה ג ר ה

1

תאונות למניעת הלאומית המועצה
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