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מוסמך דרך מורה
 ואוהב מוסמך מורה־דרך אתה אם

 לחפש מבלי תיירים עם ממש לעבוד
 עבודה מבטיחים אנו הטיפ, את

ומשל צמודה חדשה מכונית קבועה,
ה עבודתך. יכולת לפי שכר מים

 בכתב לפנות מתבקשים מעונינים
 קורות־ עם 2124ז/ מס׳ ,1334 לת.ד.
חיים.
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 מארה״ב ישר נשלח ירחון

ל״י 33 לשנה חתימה
דנגור את גבם.

תל־אביב 12 אבן־גבירול

ירושלים מבירת
דתיים. טדי־בויס של לעיר הפכה ירושלים

 מסעדה בשבת למצוא יכולנו לא עכשיו עד
 מי רק בתי־קפה. על לדבר שלא פתוחה,
 במונית לנסוע לעצמו להרשות היד, שיכול

מהבית. יוצא היה
ה כי ברגל, ללכת גם נוכל לא עכשיו
ולע אבנים לזרוק יתחילו הדתיים בריונים

לצידם. תהיה והמישטרה מהומות, שות
ירושלים רכנטל, דויד

 בו. ושימחה אורה יום לישראל זה יום
 לישראל קם שמענו, שמועה הארץ מקצה
 ומשיב דלים מעפר מקימין וגואל מושיע

 תיפארתה זיו תובב״א עיר,״ק לירושלים
 לישראל קם וגואל מושיע יושנה ועטרת
בימינו. במהרה

 הרים עוקר ב׳׳י, מאחינו אחד והמושיע,
 דרבנין רבן חכם, תלמיד בזה, זה וטוחנם
יש ומושיע מצודה, שליח מרבנן, וצורבא

 בתי- כי מלפניו שיצא מצודה שליח ראל,
 והעיר יצחקו, לא ובתי־סינימא יסגרו, קפה

וצהלה. שמחה ירושלים
ירושלים סטיבניט, משה

המצפון על־חשבון
 את אשכול לוי יציג אחדים ימים בעוד

 להתערב מוכן אני הכנסת. בפני ממשלתו
 יהיו השרים שבין
חובשי־כיפות. כמה

ה ההבטחות למרות
הבחי ערב רמות
 אשכול מעדיף רות,

 פני על הדתיים את
אחרים. שותפים
 העולם דפי מעל

 לכל מציע אני הזה,
 הטוב הרצון בעלי

ת־ להקים במדינה
המו נועת־התנגדות

ה הכפיר, נגד נית
 אותן ונגד דתית,

 חילוניות מפלגות
 חשבון על הדתיים, עם פעולה המשתפות

האזרח. של מצפונו
אילת ארבהנד, אורי

תגמול פעולות
 אורי של המאמרים על מאד כועסת אני

התג פעולות על ביקורת המותחים אבנרי,
האיבה למעשי תגובה שהן צר,׳׳ל, של מול
אל־פתח. של

 בתל- כשיושבים ביקורת למתוח מאד קל
 אבנרי אורי את לשאול רוצה אני אביב.

 לאיזה ביתו ■את להעביר מוכן היה הוא אם
אל־ אנשי של לפגיעות החשוף ספר, ישוב
פתח.
 לו אין בתל־אביב, אבנרי יושב עוד כל
 לעשות צריך לא ומה צריך מה לקבוע זכות

 מעבר הבאים חבלנים, של לחבלות בתגובה
לגבול.

כתובת בלי ירקון, חנה

 כתובתה. את צ״נה לא ירקון הקוראה
 מנרה, של חותמת־דואר נשא לא מכתבה

תל־אביב. של אלא

הבאים הקרבות
 עברה הקומנדו של הראשונה הפעולה
הקר־ לקראת עתה להערך עלינו בהצלחה.

שניידר
 יותר. מרים יהיו הם לנו. המצפים בות
בהצ בהם נעמוד כולנו שאנו מקווה אני

לחה.
ניגריה אנוגו, שניידר, ברוריה
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