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 גדול צוות מפעילים אנו
 תחזוקה, אנשי של

 האוטובוסים את המנקים
 וכן הסופיות בתחנות

 כל ובמוסכים. בחניונים
 את מתחיל שלנו אוטובוס
 נקי יום יום נסיעתו

 שמירת אולם, ומבהיק.
 חובתו גם היא הנקיון

 שאינו מי כל הנוסע. של
 נקיון על מקפיד

 גורם — האוטובוס
 אי־נעימות בהכרח

 אוטובוס אחריו. לנוסעים
 כרטיס־ביקור הוא נקי
 השירות. למפעילי נאה
 לנו עזרו ן לכך ערים אנו

!הנקיון את לקיים

זהו
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ם י ג ח ה ב ד ע ס מ ה ה ח ו ת  פ

ל י ג ר ד כ י ע ר ח ת א ו צ ח
 אחרים חודיים ומאכלים מקוריות קארי ארוחות

 עסקים ארוחת ודגים. ירקות חסילונים, כקרי, עוף
נעימה. ואוירה מלא אויר מיזוג ל״י. 8.75כ־ מלאח

1

הר א ט י ס ד ע ס מ ת ה י ד ו ה ה
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כירושלים:
 חודש! — במכונה כתיבה

 פנקסנות קצרנות, קורספונדנציה,
 ביה״ס :העבודה משרד בפיקוח
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מכתבים
)6 מעמוד (המשך

 חתגחנות 8
אנטישמית

שי עצמו וביום־כיפור יום־כיפור בערב
ה באמצע בכדורגל 15 בני נערים חקו

 וב־ בצווחותיהם עולמות והרעישו כביש
אנטישמית! התנהגות ממש שריקותיהם.

ה הרב תפקידיהם את ממלאים ככה
 והתרבות ושר־החינוך אונטרמן ראשי
אלון... יגאל

מזמן. מתפטר הייתי במקומם אני
חולט פחי, ישראל

האמת ■
העירומה

היהו הנשים נגד טענות לי אין דווקא
 מבתי־ הלוליטות (כולל הכשרות דיות

 ארץ ברחבי המדדות — היסודיים) הספר
הדבר. נהפוך ובחזיות. בתחתונים הקודש

 מהו במוחי: מנקרת אחת חידה רק
 ב־ להשאר מתעקש ישראל שעם הטעם

 שנים?! אלפיים עוד ה״יהודית״ מיסגרתו
 בפנים נשארה. היפה המיסגרת רק הדי
מזמן. כבר רקוב הכל

מ ״תרבות״ מכנה ליבוביץ פרופסור
 רק לא וזה ״פרוסטיטוציה״. בשם זה סוג

 — העירומה האמת גם זוהי נהדר. מצלצל
כולנו. להנאת

 ישראל מקווה שחור, שמחה
המנהיג ■

האמיתי
מאו מציינים אתם 1776 הזה בהעולם

 השאר בין השנים. במשך שקרו רעות
 בגלל במקרה קמה שהמדינה מציינים אתם

והכ המתאים הרגע את שתפש מדינאי

ו

ק פרוס

מסל אתם למה המדינה. הקמת על ריז
 שבבתי־ספר מספיק ההיסטוריה? את פים

 ההיסטוריה את מסלפים הרדיו ובתחנת
האמיתית.
 ׳מתקופת עמוק יותר נלך אם ובכלל,
 היישוב״, ״כופר מתקופת בארץ, החלוצים

 לקהל שטיפת־מוח של מצב היה תמיד
ב ׳ודאי מספיק :שהיתה הסיסמה הרחב.
 הכסף אין־ברירה, אבל !מפא״י שלטון
 באים עולם קצות מכל הנדבות בידם.

 אבל הטון. את נותנים והם אליהם ממילא
ש וזה בדורנו שקם המדינאי לידיעתכם:

 הקמת על להרכיז בן־גוריון את דחף
בגין. מנחם היה המדינה,
 התקופה איש הוא בגין ■מנחם לדעתי
שלנו. התמידי

 ארצות־הברית מרוסק, כצלאל

 כתחת" ,,שק ■
קולק טדי של

ה לעובדה ראיות להביא צורך אין
 נתקדש בתחת״ ״שק שהביטוי אמפירית
 ״טהור״. צברי כביטוי הקדושה בארצנו

המי עורכי זה עברי לביטוי חטאו וחטא
הכ שלא בכך למיניהם העבריים לונים

כ״יערך״. לברכיהם ניסוהו
לש זכינו לא כה שעד לעובדה באשר

 ראשי־ של מפיותיהם כזה ביטוי מוע
 ש״אין מכך הדבר נובע בישראל, ערים
דם״. להם

 אלה״ טרופים ״בימים דבר, של ולגופו
נכ דוקטור/פרופסור לעצמו מרשה בהם
ב גם המדעיים״ ״מחקריו את לבטא בד

׳1780 הזה הטולסס


