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מכתבים
 - הבחירות ■

ואחרי לפני
 שכל פעם עוד הוכיחו האלה הבחירות

כלום. ם שוו לא הבחירות לפני הדיבורים
 כולם היו לפניהן

 מפלגת מפא״י, נגד
 או המעיר, העבודה.

ל יקראו שלא איך
 לא אחד אף זה.

א בשבילם. מצביע
א יום פתאום, בל

מת הבחירות, חרי
הצבי שכולם ברר

בשבילם. עו
י סוף־סוף מתי

המ האחרים בינו
 בגלל כי טומטמים

ימ־ צוחקים הם זה
 מה ועושים איתנו
רוצים? שהם

עליו? מצפצפים כי העולם־גולם יבין מתי
בארישבע זגורי, הכיב

יאוש ■
 שתפסתי היאוש את במילים לתאר אין
 תוצאות כשהתבררו בבוקר, רביעי ביום

הבחירות.
ש מבינים הזו בארץ מעטים כה האמנם

 לרחוב מובילה המערך של הנוכחית הדרך
 הוא למצבנו היחידי שהפיתרון מוצא? ללא

 מתפוקתנו אחוז 50 הקדשת ולא — שלום
ול י טנק לעוד ביטחון, לתקציב ועמל־כפנו

מטים? עוד
 אין עד אחוז, 70 אחוז, 60 — ומחר

סוף?
תל־אביב נתיב, ורדה

החליט העם י■
 בבחירות שהוכיח הזה, לעם הכבוד כל
 בצורה הראו הבחירות לעניין. גבר שהוא

 לו: שטוב מה יודע שעם־ישראל חותכת
הנו מהגבולות ואי־גסיגה השטחים סיפוח
ב נזכה שבה היחידה הדרך זו כחיים•
 שאנחנו ברצינות לעולם כשנוכיח — שלום

שעל. אף לסגת מתכוונים לא
תל־אב-ב זכריהו, רפי

זגורי

השבוע תמונת

 תחרות ■!
הצילומיס

ה לתחרות תמונה בזאת לכם מצורפת

מלמטה. זקן נראה כיצד המראה צילומים,
טירת־הנרמל לוי, משה

 בכותרת שזכתה — השבוע תמונת •
ה את מזכה — הזקן״ של השני ״הצד
ל״י. עשר בסן לוי קורא

 הדת חופש ,₪
ברמת־נן

 מפעילה רמת־גן שעיריית שנים כמה זה
ה גן (בתוך 10 הילד בשדרות בית־אבות

ש הטובים הדברים כל בין דויד). מלך
 אפשר הסמוכים הבתים דיירי נהנים מהם

 המאווררים של התמידי הרעש את למנות
 בית־ ממטבח ריחות הפולטים הגדולים,
ל־ החודר הארובה, מן הפיח את האבות,
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