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 הגבינות אחרי משתגעת אני
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 פיקנטית לבוה גבינה - געתזן
הנשמר. את משגעת ממש ענבניה. עם משתלבת היא איך יאנסן לא

 שמירה 8
מתמדת

מח להתארגן שתצליחו לכם מאחל אני
 מד. כה. עד שהצלחתם כפי היטב דש

 שב־ מקווה אני אך מצער, הינו שקרה
 מתאימים באמצעים תנקטו זאת עיקבות

המערכת. על מתמדת ובשמירה
ה שבעיקבות בוודאי ולכם לי ידוע
 וזה אליכם האהדה גברה במערכת, שריפה
חיפה איסטנר, אריהחיובי. לפחות

 חיי! 8
דיין משה

ש האישית דעתי כשר־החינוך, שלא
ע דיין משה ד ו  אסור ומה מותר מה י

פרטית. וברכישה. בעתיקות לעשות
 (או פקודת לתיקון מוצע מה יודע איני

 מאז (בעצם שנים מזה אך העתיקות, חוק)
 עצם על־ידי דיין מעשי על יודע שאני

 מקום על-יד גם נבר הוא עתיקות: לקיחת
ש סובר אני מספר), שנים לפני מגורי
 לכולם מותר שיהיה תיקון להציע מוטב

לחפור.
 להיקרא: יוכל המקובלת ברוח התיקון

 עתיקות״. — דיין משה — היתר ״חוק
תזת־גן אהיטוב, מ. איכפתן,

י ם אבו ע ל

ה א ו ר ק ה ת שו ו
 מצהירה המי בנים, לשני כאם
ית שלא אותם מחנכת שאני בזאת,
מו אינני הזמן. בבוא לצה״ל גייסו

 הרק- מזבח על בני את להקריב כנה
התו הזו. שבמדינה והשחיתות, בון

 חדשות, אינן הללו המצחינות פעות
 רבות. שנים עובש מעלות כבר הן

 בעיניו הכל הרואה הזה לעם אבוי
 קבוצת ומבליג. באזניו הכל ושומע

 כבבי- הזו במדינה עושה שתלטנים
בעז העם את ומנהיגה הפרטי תה
וה ומפוצצות מזוייפות הצהרות רת
ושותק. אוכל עם

יש מלחמות חללי כל קמו אילו
 אשר במדינה קורה מה וראו ראל

 היו הם חייהם, הקריבו הם למענה
 מול הפעם אבל ברובה, שוב אוחזים

 המדינה את הביאה אשר הממשלה
גנב. הוא בה אזרח שכל למצב

 ב- לשרת לבני אתן לא אי־לכך,
הזמן. בבוא צה״ל
 אובדן לאחר זאת מצהירה אני
 על- והאשמה ואדם באלהים אמונה

הממשלה. על ורק אך מוטלת כך
תל־אביב פהן, דינה

מדינת ■
? חור!
רו פרשה שערוריה, רודפת שערוריה

חפי אוטוקארס, נפט, נתיבי פרשה: דפת
 ת/נ של המיסתורין בעתיקות, וסחר רות

ה והפשע מפא״י-עבודה שלוש־לביב,
 משרד־הבטחון־נכה־צה״ל-סעדון, מאורגן,

 ועוד ועוד במסיבה וחיילים־משרתים אלוף
ועוד.

התפטר. לא שר אף בסדר. והכל
שערו אחרי דימוקראטית מדינה בכל

מת האחראים השרים היו כנ״ל ריות
אפ אחראים... שרים אין בישראל פטרים.

 מיליונים מאות לבזבז לגנוב, לגזול, שר
 מ״אנשי הם שהגנבים בתנאי הציבור מדמי

 תחת מדינת־ישראל היא זאת שלומנו״.
עבודה־מפד״ל. של הציני השלטון
חוק? מדינת היא ישראל האם

מסופקני.
 ירושלים בראנדט, מ. ד״ר

הנוגב 8
סטור מגנב

 כלפי העצום הזעם מוצדק לא לדעתי
 מעשי יתר וכל באבו־רודס, הרכוש גונבי

 לי נדמה שם. שבוצעו והגזל המירמה
 הגונב האומר: בתורה די־הגיוני חוק שיש
 שם הרכוש כל והרי מעונש. פטור מגנב

 אנחנו לנו. שייכים לא הנפט ואוצרות
אחר. מעם אותם ושודדים שדדנו

1790 הזה העולם

(כר־קמה) ן לפ ו ג א ר ג
ל־ קורס 27.12ב- פותה

ת 1 נ ר צ ק
אנגלית ו/או עברית

: ם י ט ר פ מובטחת! הצלחה
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* מי ה ת *
 מבחני זאת. יגלו פסיכולוגיים מבחנים
 ומבחנים )1).3(• משכל מבחני אישיות,
מקצוע. לבחירת

 ר״ג, 852ע/ לת.ד. פנו
מוסמך. לפסיכולוג ותוזמנו


