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 עם יותר וצבעוניים עליזים נראים החיים

ס לבני סק ם הצבעוניים דו מהלנקה והמודפסי

שה׳צריה. הנרל״ן. חנות של נרשיתה בע־מ הברלון מפעלי יד׳ על נ׳שואל בלעדית מ׳זצד׳ם הלנקה תועי ^

 האופנתית, לנערה ־ מינוס 20
ם תוני ח  זהים, ודוגמא בצבע וחזיה ת

 הספורסיבי, לגבר ־ סוני
ם. צבעוניים תחתונים מודפסי ו

מכתבים
 מב?ר*חמדיגה ■

והאומכזידסמן
ב אבנרי אורי של ידו את מחזק הנני
 ה־ משרת קיום בעד להצביע שלא החלטת

 יצחק המדינה מבקר על־ידי אומבודפמן
נבנצאל. ארנסט

 המישרות שתי כי יודע אבנרי כמו מי
 המקבלת זרוע אותה את בדיוק מייצגות

הדב אותם את השילטון. מראשי תכתיביה
 יעז לא מבקר־המדינה, לגלות יעז שלא רים

האומבודסמן. גם לגלות
בת־ים וינטר, סמואד

 טרמפ ₪
ץ לחייל

לחיי הטרמפים בנושא למאבקכם בקשר
 בעומר: בל׳׳ג לי שקרה סיפור לי יש לים,

 אספתי רעננה, לכיוון מתל־אביב בדרכי
הכומ צבע לפי (צנחנים, חיילים שלושה

תות).
 לאחר ירדו הם רעננה־כפר־סבא בצומת
 כדי גהה, כביש דרך גדול עיקוף שעשיתי
 לי שהושארה המתנה אך לשם. להביאם

 סוף־סוף קניתי שאותה )71 (מודל במכונית
 חורים של סידרה היתד, רב, זמן לאחר

 ומדו־ מופלאה בסימטריות שנעשו בריפוד,
סיגריות. על־ידי ייקת

 לאסוף כדאי האם אתם, לי תעוצו אולי
חיילים? טרמפיסטים פעם עוד

רעננה שרץ, שי

 חיילי את להעניש אין כן. בהחלט •
 אחד של פרועה התנהגות על כולם צה״ל

שניים. או

 זבעיית פתרון 8
הסביבתי הזיהום

 לפיתרון מקורית הצעה להעלות ברצוני
 הסביבתי: הזיהום בעיית

 כוחות של גדול פוטנציאל במדינה קיים
ה כוחות ממאגר גדול חלק צעירים. עבודה
מלא לימוד של פסול לאפיק מופנה עבודה

 בכוחות להשתמש היה אפשר המלחמה. כת
טרום- לאימונים המופנים אלה, עבודה

צור

ה הזיהום נגע לביעור וצבאיים, צבאיים
 במפעלים טיהור חדרי בניית על־ידי סביבתי

 ורדינג בחיפה נשר כגון רב עשן הפולטים
 מערוצי ופסולת אשפה פינוי בתל־אביב, ׳7

זה. מסוג דברים ועוד נחלים
יוקנעם דור, אדדיאן

ו■■■■■■■■■■■■■■■■■■*■•אספסוף ■
אתטררןטואזי

 האדום הדגל שריפת את ליחס שניסה מי
 מסו־ לסוג במאי, 1ה־ ביום שי״ח בהפגנות

כמובן. טעה פרחחים, של יים
 ד״ר הרב של ״מיפעלו״ את לציין ראוי
 הריקים ממכתביו ה״ידוע״ כנר צבי ישראל
הצהרונים. למערכות הלאומנות ונודפי
ש כרוז המורה תפס במאי 1ה־ ערב

 הבוגדת, הכתות תלמידי בין שי״ח הפיץ
ו החג פשר על הבתה תלמידי את חקר

ו (הנכונות התשובות כל את פסל כאשר
 (המקפיד הנכבד המורה פתח נבונות) הלא

 זה: בנאום תאריו) בכל אליו פניה על
 הזונות, של חגם הוא במאי 1ה־ ״חג

פרטים מספר הוסיף באן והקבצנים•״ הגנבים
)8 בעמוד (המשך

1760 הזח העולם8


