
 מוס- של ביותר מוותיקות מהעובדות אחת
 מצטיינת פקידה היותה על נוסף דנו,

 מצער אסון כי ספק לי אין במיוחד. וחביבה
 במדינה, ואדם אזרח כל לב הכאיב זה

 זה מתראים המשרד ועובדי היות אולם
 לליבנו נגע זה אסון לכן יום־יום, זה יעם

 עובדי אנו אי־לכך לאחרים, מאשר יותר
 ראינו עירק, לעולי וחיסכון מלווה קופת
העיתונים. באחד מודעת־אבל לפרסם צורך

המע חברי לשאלכם, רוצה הייתי ועתה
הי כאן, נעשה חטא איזה הנכבדים, רכת

 הנדון? במיקרה הפירסומת תעלולי כן
החש למנהל חשבונות לנהל אפשר אולי

מת כיצד אותו ולשאול עיתונכם של בונות
 מודעת בפירסום המחליאזד׳ ״התופעה בטאת
הנדון? במיקרה האבל
בן־ מר של קביעותיו כי משוכנע אני

 #פרסמי שעושים הטוב״ ״העסק על אמוץ
 הנדון המיקרה לגבי לפחות האבל, מודעות

 אחריות בחוסר ונובלות הבלים, חבל הם
והגיון.

רמת־גן דאש, שה8

 הנכדים ■

והנוח
 דרך- את העירייה תנקה מתי מעניין

 את המקלקלים מגבריט-שוחרי-זנות חיפה
הנוף.

 הזו היפה בדרך לטייל אי-אפשר כבר
ויע המכונית מן ייפלט גבר שאיזה בלי
במנוע״. ״לפשפש מוד

מחלקת־אשפה? בעירייה אין זה, מה
תל־אביב צפריר, ד.

שד-השיכון ■

כחברון וההתיישבות
 את הכנסת בימת מעל לשמוע נדהמתי

 זאב מר שר־השיכון של המתוחכמת הצעתו
 למיפעל צעירים זוגות הפניית הודות שרף,

בחברון. ההתיישבות
מע מפתרונות התחמקות רק פה אין
 גוף מצד רשמית גושפנקא מתן אלא שיים,

 בשטחים אזרחית להתיישבות ממשלתי
עובדות. יצירת לקראת וצעידה

למצוא שמח לוונברג שהרב פלא אין

 השר מצד מוסרי זה אין בממשלה. אוהדים
שעלי בעוד לחברון, הארץ ילידי להפנות

ריבו בחזקת לא עדיין זו שעיר לזכור נו
מייש לעומת־זאת, רשמית. ישראלית נות
הט מתן כדי תוך בירושלים עולים בים
המכ סוציאלי סער שיוצרות בדיור בות
חברתית. לתסיסה קרקע שיר

ירושלים סטודנט, לוי, מרדכי

 מכתכים השולחים הדדאים
 כקצרה. אותם לנסח מתבקשים

תמו למצרפים תינתן עדיפות
למכתכיחם. נות
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ת משתתף  בתחרו
ש אוגוסט? בחוד

 רשאי אוגוסט בחודש
 מכוניתו ששם מי כל להשתתף

האותיות באחת מתחיל
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ת תשתתף כיצד רו ח ת !כ

 סיכה לאחר או שמן בנזין, של קניה כל על
 תקבל ו״עוז״ ״פז״ מתחנות באחת למכוניתך

 המבוקשים הפרטים את למלא עליך גלויה.
 המיוחדות התיבות לאחת ולהחזירה בגלויה

 ברחבי ו״עוז״ ״פז״ תחנות בכל הנמצאות
 ירבו כן גלויות במשלוח שתרבה ככל הארץ.
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