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לזכר:
 ראשינו את נרכין

ב שנים עשר לפני
מל — סיני מלחמת

 אשר נפסדת, חמה
 את מאתנו הרחיקה

ש למצוא הסיכויים
 עמי עם משותפת פה

אות הסובבים ערב
נו.

ראשי את ונרכין
 כפר־ נרצחי לזכר נו

 קורבנותיה קאסם,
מל של הראשונים

זו. נפסדת חמה
אלכסנ ישראל

דייק), <ואן דר

שנפלו אלה כל לזכר

אלכסנדר

:־חן

ותעסוקה פריון שפע,
 כאשר היא: הכלכלית התוכנית על האמת

 אותה מפעילים בחוץ, השנור מדיניות נכשלת
 המקורות ומתרוקנים כשהולכים פנים. כלפי

המדינה. מאזרחי לסחוט מתחילים בחו״ל,
 היה לא בראשו, אשכול ולוי המערך,

הישראלי, האזרח את שולל להוליך צריך
 בהבטחות עיניו את לאחז צריך היה ולא
מלאה. ותעסוקה פריון שפע, של

סוכני התאחדות ליברמן, יהושוע
תל־אביב נסיעות,

הנהג את להחליף
/ קסם, של מילה זו / הכלכלי המיתון

/ בעצם? פירושה מה / לי תגידו אולי אך
/ מקולקל, אוטו לא / שלנו הכלכלה כי
הגלגל. את ולא / הנהג את להחליף יש

חיפה בן־אברהם, שרה

במועדה אזהרה
 שניתנה הרמטכ״ל, להצהרת פרשנותכם

 הזה (העולם בול קלעה במחנה, לשבועון ^
 החבלה פעולת בוצעה בטרם עוד ).1517 4■
 מעו־ שמישהו הזהרתם שבירושלים, ברוממה ■
 במלחמת־ המרחב ארצות את לסבך ביין ^

דמים.
דעת־ את אתם קבעתם השבוע מאותו

 מדיניות את מכך וכתוצאה ברחוב, הקהל
 שראש־המנד לכן, הוא, פלא לא הממשלה.

ל ורק אך בכנסת בוויכוח התייחס שלה
 על כמעט הגיב ולא החדש הכוח נציג דברי
הנואמים. יתר דברי

 נוספת והוכחה לעורכים אישי נצחון זהו
השקפותיהם. לנכונות

רמת־גן רויטמן, פסח

מ

י ת י ב א ״ ו ! ה ״ י ר צ ב מ
ם לפני תיי א  דהוא מאן כשרצה שנה מ

 לעצמו לבנות היה חייב בפרטיות,

ם היום, מבצר! ת, מחפש א טיו פר  הנן

ת חיו ם ושלוה, נו כל־כך, לן הנחוצי
הישועה מעין ליד מוות

 ״זה בכתבה שהופיעה טעות, לתקן ברצוני
):1519 הזה (העולם חוכמה״ לא

 שם על נקרא לא בתל־אביב לסינג רחוב
 נתן המחזה (מחבר לסינג אפריים הסופר
 שם על אלא בהבימה), עתה המוצג החכם,

 שנרצח לסינג, תיאודור היהודי ההיסטוריון
 הישועה ממעיינות אחד ליד ,1934 בתחילת

שבצ׳כוסלובקיה. בבוהמיה
 וסוציאל־דימוקראט, ציוני היה זה לסינג
 המיליטאריסטים על ושנוא בהאנובר פרופסור
 הינדנבורג, על התקפותיו בגלל הגרמניים

ה בשנות הרייך, לנשיאות הבחירות בעת
עשרים.

 ירושלים פרנקל, מאיר

השכלתי מלמדי מכל
 כהרגלי השבועון, את לכית־הספר הבאתי

 שהיה שלי, המורה בבוקר. רביעי יום מדי
בר ראשון מועמד
 לעי- מפ״ם שימת

 תוך לי, אמר ריר״
״באם בוז: הבעת

ב לעשות תמשיך
 לאורי פירסומת כתה

 אותך אשלח אבנרי,
 את לחמם איתו יחד

 בפני ולדבר הכסא
 המהודרים המושבים

במהרה.״ שיתרוקנו
 למורה ותגיד לך
שכזה, שינאה אכול

 בחינוך לא שמקומו
ובהוראה!

 נתניה מנדלוביץ, יואל

ומיפנם רגל פושטי
 ל־ קרובה היתד, אל־על כי ידענו עתה עד

ומג המרחלת רחל באה עתה פשיטת־רגל,
לפחות אזי החברה, לא אם כי לנו לה

)4 בעמוד (המשך

מגדלוביץ

מרי הבנויה דירה רכוש  ,איטונג׳ מחו

 יטרידוך לא זו בדירה ו,,בטרום״!

שיחות הרחוב שאון  ואף השכנים, ו

ת לא כו הפו מרי כי האויר. מזג ת  חו

" ג נ ו ט י א ״ ״ ם ו ר ט ב ״  מבודדים ו

ם חו ר מ מקו ת ו בו ומרעשי מרטי
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