
 יוצאים עוד שהם אלא — בארץ להתיישב
ומאוכזבים. ממורמרים
הראשו ההזדמנות את שהחמצנו מסתבר

 טוב חומר לקלוט המדינה, קום מאז נה,
בתקו כמו — אמיתיים מתנדבים של באמת.

 הבאים צעירים אקדמאים של — הציונות פת
 כל התפללנו ממש שאליהם הרווחה, מארצות

הזמן.
 שכבר או —עליה שאין או ש: מסתבר אז
 ולטפל לקלוט שמסוגל מי אין אז — ישנה
 של הזה העצום המנגנון כל מה לשם אז בה.

 מדינה־בתון־־מדינה? בעצם המהווה הסוכנות,
 מאשר נזק יותר הביא זה במיקרה הרי

תועלת.
 הטפילי הנגע את לסלק הזמן הגיע באמת

הזה.
 רמת־חן ברנשטיין, דן

״חיק־הטכןן״ דיסקוטק
נס שהדיסקוטקיב כך על כתבתם אתם

 יודעים לא אתם השני. אחרי אחד גרים
הקיץ? בגלל שזה

 במקומות בילוי מחפשים האנשים בקיץ
למשל. הטבע, בחיק כמו פתוחים.

תל־אביב אברמוב, ״פפו״ בנימין

הנאה טובת שום
 על כתבה הופיעה )1544( הזה בהעולם

האש ובה השלושה בגבעת העירוני המוסד
 יעקב מר המוסד, מנהל נגד קשות מות

בליך. איילה הגב׳ ורעייתו בליך,
בהאש חקר הרטל, פ. ד״ר העיריה, מבקר

מסקנותיו: והנה הנ״ל, מות
 (או בליך י. מר למנהל, היתר, לא א)

פר הנאה טובת כל בליך), הגב׳ לאשתו
 חומרי מזון, כמויות נטילת בצורת אם טית׳
המוסד. מן אחרת דרך בכל ואם וכו׳ ניקוי
 כינה שהמנהל סימוכין כל מצאנו לא ב)

 — במוסד מסויימים עובדים בשמות־גנאי
 ועדת יו״ר דעת על בעיתונים שפורסם כפי

ואחרים. העובדים
 תל-אביב העיריה, דובר כולן, יוסף

הזקן רכס תורת
ב קול־ישראל, מנהל גבתון, חנוך מר
 אחד ״שר אמר: ,28.7.67ב־ עיתונאי ראיון
 שבו מבית־שאן, השידור כי (בכעס) לי אמר

ל רעבה שהיא בית־הספר תלמידת סיפרה
וה הרדיו מנהל מלהיות אותי פסל לחם׳

טלביזיה.׳׳
 ומחרתו המחר היום, של כפועל־דחק אני,

וחבריו הוא הנ׳׳ל. השר מי יודע המחר, של

 מתחלחלים הם הזקן. רבם תורת את זנחו
 הם בשמו העם, של למצבו פומבי ממתן

כביכול. פועלים
״מ תלך. אל גבתון. מר לך, הכבוד כל
 ישח.׳׳ לא ראשנו אך הסער יהום סביב

 ושלנו. שלך ראשנו גבתון, מר ראשנו,
בך! תומכים אנחנו

ל!ר״ת־ח״ם וו־רנר, יונתן

מספריות הוכחות
 לכם לשלוח רציתי הפוליטי, למצב באשר

 — עובדות כמה על שיצביעו גימטריות,
 940 :דה־גול שארל נשיא
 940 לישראל: שונא הוא

 707 מפ״ם: בלי רפ״י אחה״ע מפא״י
707 משולש: באיחוד

תל־אביב שוורץ, משה

 תינתן זה במדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים ש? למכתביהם

למכתבים. תצלומיהם את

1562 הזה העולם

 בגיזרתם מצטיינים
המיוחדת ובאיכותם

 ומכנסים חולצות
האופנתי הקו לפי

 ודוגמאות
ולגבייס. לנשים

ם החולצה י ס נ כ מ ה ם ו בי ואשה גבר כל המלהי
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