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חזי! ;ימוק
כ היא, למערכת שנשלחה הנפץ חבילת

 של חזקים היותר הנימוקים אחד נראה,
 איתכם. בוויכוח המסויים השבועון אויבי

 ליתר יש מישקל איזה מכאן להבין נקל
הרעיוניים. נימוקיהם

טבריה פינסקר, אבנר

דבר. קרה שלא שמחתי
נתניה גיצי, יגאל

השנה איש
 הנושא הישראלי, האזרח — השנה איש

 המיתון עול את המיסים, נטל את שכמו על
הצמרת. עסקני ואת

 הו — העולם איש
 צפון מנהיג מין, צ׳ה

ב העומד ויאט־נאם,
ה איש מול הצלחה

למ — תשכ״ה שנה
ג׳ונסון. דון

— המרחב איש
 שיש הפרסי, השאה

 ידיד להיות אומץ לו
ישראל.
— הבטחון איש

הראל. איסר
ה — המדע איש

 דויד ארנסט פרופסור
אטו לאנרגיה הוועדה יו״ר לשעבר ברגמן,

מית.
 ירושלים , אבירי שלמה

פטור משובר השוכר
 חוק לכנסת יוגש הקרובים ובימים היות

 בו יוכנס כי לבקש ברצוני הדייר, הגנת
 יותר שבה דירה השוכר רשאי לפיו תיקון,
נו לדייר־מישנה חדר להשכיר חדרים, משני

שה מבלי גם סף,
בחוזה. הוזכר דבר

בשי היו כה עד
ישנים, חוזים מוש

 כל הודפסו שבהם
 מטעם הגבלות מיני

והחות בעלי־הבתים,
שביני עליהם, מים
ש רבים ישנם הם

עברית, יודעים אינם
עצ את מוצאים היו
מוגב כך ;אחר מם
ב בזכויותיהם. לים

 התנגדו לא תחילה
ל בעלי־הבתים אמנם

 לשוכר- הראשון השוכר מטעם חדר השכרת
מש להגיש התחילו אחר־כך אולם מישנה,

ה סמך על זה וכל בהם. לזכות ואף פטים
הישנים. בחוזים האמורות הגבלות

 שכר־הדירה העלאת עם כי לציין, עלי
 חדר להשכיר לדייר להתיר יש והמיסים,

 בחו״ל. הדבר שנהוג כפי שברשותו, בדירה
 בעניין לפעול אבנרי אורי מח״ב מבקש אני
בכנסת. הדיון בעת זה

תל-אביב עיניים, ייפא מרגודין, פ. ד״ר

קשבת אוזן מבדי
הער הח״כים בקרב שחלה ההתעוררות

 מילאו שלא הח״כים אותם המערך, של ביים
תפקי את פעם אף
 נועדה ברצינות, דם
 הרבה כמו היא, גם

 כדי אחרות, פעולות
 בהשפעתכם להילחם
הערבי. ברחוב

 המזוייפים הנציגים
 הערבים של האלה

 ימצאו לא בישראל
 קשבת. אוזן אצלנו
 מכירים כבר אנחנו
תעלולי ואת אותם

הם.

הנימוסים •ספת
בפא הישראלית השגרירות מעובדי רבים

 לאורח־ שנוגע מה בכל ידע כל חסרים ריס
לני למינהגים, היא הכוונה הצרפתי. החיים

ועוד. לשפה להתנהגות, מוסים,
הדיפ בשירות משבצים לא כן, אם מדוע,

 צפון- מארצות שמוצאם יהודים שם לומטי
הצר־ באורח־החיים היטב המעורים אפריקה,

עתאמנה
עתאמנה, מחמוד

באקה־אל־גרב״ה

אבירי
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