
 היא ההסתדרות מטרת אם לשאול: ברצוני
לקבו ביחסה שינוי חל מדוע הציבור, טובת

כש בעיקר לסרטים? וביחסה הכדורגל צת
 ההסתדרות, חברי רכוש הם והאולם ד,מיגרש

בית־דגון. תושבי כיום ועודם שהיו
המועצה חבר רומנו, משה

בית־דגון המקומית,
למהז
 בימי הקיימת הקרן עובדי את ראיתי
ל נוכחתי המיתון.

המש הם מי דעת
ו רעב, שכר תכרים

 אגורות מקבל מי
מ לפרנסת שחוקות
יל מרובות שפחות

דים.
 יו־ המכריע: הרוב

 המיזרח. ארצות צאי
מי רק — אשכנזים

למה? קטן. עוט
הררי, אשר

הררי חיפה
דיסקוטק של רוחו

״המרד הכתבה גיבורת שם־אור, למירי
 עם מזדהה אני ):1543 הזה (העולם נית״

 הדור וכלפי הפלמ״ח דור כלפי הרגשותיו
צעי מדוע לי, ברור לא אחד דבר אך שלנו,

מר ריקנות, תחת תוכן המחפשת כמוך, רה
 מצוי שם כלום בדיסקוטקים. לבלות בה

ברוחו? עשיר במינו? מיוחד תוכן־חיים
רמת-גן אייזנר, גילי

ז החוקרים איה
 8 נסעו במכסיקו הנפט שלוזעידת נכון
 הזה (העולם אחד מומחה לא ואף פקידים

 אינפורמציה לכם לספק ביכולתי אך ),1544
זה: בנושא נוספת

 לשלוח הישראלי, הנפט מכון פניית לאחר
 נושא־מחקר לו נמסר לכנס, עבודות־מחקר

 בקווי החיכוך הורדת בדבר בטכניון, שנעשה
 החוברות באחת פורסם אף הדבר הדלק.

הדלק״. ״עולם הנקראות
נוס פנייה הגיעה שנה מחצי למעלה לפני

 המלא. המחקר את שביקש המכון, מן פת
 עורכי שלושת השנה נמצאו שבמיקרה מאחר

שב בשנת (שניים בארצות־הברית המחקר
 ענו דוקטוראט), עבודת לצורך ואני תון

ל תקציב ימצא שאם הנפט מכון למנהל
 יהיה למכסיקו, השלושה מתוך אחד נסיעת

 בכנס לידיעתכם, כי, המחקר. בהגשת טעם
 מרצים שהחוקרים נהוג כזה מסוג מדעי

 על ומשיבים שאלות על עונים עבודתם, על
של המאמר מופיע מכן לאחר ורק השגות,

הכנס. בקובץ הם
 טלפונית השיב חן, מר הנפט, מכון מנהל
 מעל הוסרה וכך אפשרי, בלתי שהדבר

 הנ״ל הנושא חוקרי שצוות האפשרות הפרק
הנ״ל. בבנם ישתתף

פנקלשטיין, אהוד
ארצות־הברית פרינסטון, אוניברסיטת

הציבור טובת
ה־ של נימוסיהם על דובר כבר רבות

באוניברסיטה השלט
 מראה המצורף התצלום אך שלנו, סטודנטים

 שלהם, הטובה האזרחות מידת את גם
 ו לחוקים נשמעים הם כמה עד ומוכיח
הציבור. טובת שעיקרם לתקנות

תל־אביב לזר, משה
 והרכב רכב, כלי חניית האוסר השלט,

 מבנייניה אחד ליד צולמו לידו, החונה הרב
תל־אביב. אוניברסיטת של

צודקת לעולם טעות
ב יוצאו באר־שבע מתקציב אחוז כ־ס

במעריב). (כותרת חינוך על 1967/8 שנת
באר־שבע אונגר, פסח

 תינתן זה במדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתביהם

למכתבים. תצלומיהם את

ה העולם 1546 הז
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 במינן הידידות התכונות בעל הסריג
 כביסה} במכונת {גם בקלות מתכבס כחדש, תמיד נראה

מתכווע. אינו צורתו, על שומר
 מיוחד״ ״משהו באותו מצטיינים לופט דיאולו סריגי
היו. טרם כמותם וההידור האיכות את להם הגותו
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