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 לגבי בעצמי׳ הסופי הפיתרון את לבצע מוכן

!ידי במו הערבים. ! !
! הערבים כל את לחסל צריכים !  וחוץ !

 הטיפשיים והרעיונות הזה העולם מזה,
הרגל. את מזמן פשטו שלו

תל־אביב ט,, אריה

הללו השפנפנות
ה של תצלומה אבל מאוד, מצטער אני

אותי. מספק אינו שלנו שפנפנה

שפנפנה
 מ־ שפנפנות כמה עוד לראות מת אני

ארצות־הגויים.
 ויפה תמים תענוג לי לספק תוכלו אולי

זה?
 הטבע להגנת החברה חבר אני לידיעתכם,

 בשר־ אוכל אינני בעלי־חיים. צער חוג וגם
שפנפנות. לא וחומר קל שפנים,

תל־אביב כר־רפאל, אהוד
בבקשה. •

ל כדי לעשות, מה לדעת רוצה הייתי
 ממועדוני־ באחד שפנפנה, בתור התקבל

הפלייבוי?
 ולאו ללונדון, לנסוע גם לי איכפת לא
לוס־אנג׳לס. או לניו־יורק דווקא

חולון שרגאי, דיטה
 סדרי או — הפור ליו לנתוב נסי •

 כך לשם אמריקאי. סוכן־כוכבניות לעצמך
האמרי בשגרירות המיקצועות במדריך עייני
 תצלום. מכתבייך, עם ושלחי, — קאית

 לקדם העשוי משהו מראה שהוא בתנאי
בקריירה. אותך

בגבעתיים אשפה
כשו כלל, בדרך ידועה, גבעתיים עיריית

 לנקיון ודואגת טובת־התושבים על מרת
ולסדר.
 כש־ ,העירייה עשתה חמור מישגה אבל
 אשפתונים והתקינה תל־אביב את חיקתה
מרכזיות. בפינות

 ורמז,: רמב׳׳ם רחוב שבפינת האשפתון
 לעתים אותו מרוקנים מלא. תמיד למשל,

 שהריח רך היום• באמצע לא ואז רחוקות,
 הוא כי מסביבו, מצטבר והליכלוך נודף,
גדותיו. על לפעמים עולה

גבעתיים רחבי, צפרירה
חי: - גכארה
 (העולם לא ואולי חי אולי שצ׳ה אמרתם

).1572 הזה
 פידל בנפש׳ ידידו אפילו הצער, למרבה
 הגדול הבינלאומי שהמהפכן הודה קאסטרו,

בהרי־בוליביה. ניספה לנין, מאז ביותר,
 ייהפך לומומבה, לפאטריק בדומה אפם,
 ומאבק חופש של לסמל גבארה צ׳ה ארנסטו
בחייו. כבר שהיה כפי במותו, — שיחרור
 שנים עשר יעברו לא לנבא: לי הרשו

 לזיכרו אנדרטה תקים החופשית ובוליביה
אמרי מדינות יתר כל — ואחריה צ׳ה. של
הסוציאליסטית. הלטינית קה

רומא פרסיץ, עמנואל

 תינתז זה כמדור קדימה זבות
 המצרפים קוראים של ם למכתביה

למכתכים. תצלומיהם את
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