
כל ■
!הבכור

 כל־כך לא אני
 של דעתו עם מסכים
למ נוימן, גיורא

מת פעם שמדי רות
 גם הספיקות גנבות
לליבי.
 בעל לבחור אבל

 עליהם העקרונות,
 חת בלי עומד הוא
הכבוד! כל —

ביטון, אברהם
גבעתיים

 שבנים ■

אבזריים
 בית־הדין שפסק המאסר חודשי שמונת

חו אני צחוק. הם נוימן, לגיורא הצבאי
 הנכבדים השופטים עושים היו שטוב שב
 נוימן את להביא הוראה נותנים היו אם

 לשלוח ומשם האכזריים שכנינו עם לגבול
השני. לצד בכוח אותו

 ולשם כגיבור מתקבל היה בטח הוא שם
מתאים. הוא

חיפה מזין, שמואל

ביטון

איש ■

השנה

ברמי
הבא. הדור של נות

פ. מ.

 להציע ברצוני
 איש את עתה כבר

גיו תשל״ג: השנה
ה הוא נוימן רא

איש.
 מורכב, בחור

הרו ניגודים איש
 ני- את להשלים צה

ומ הפנימיים גוריו
 מתאמץ לכל על

עצ עם ישר להיות
מו.

 כפני אינו הוא
 כפני אם כי הדור,

הראשו־ הסנוניות

ראשון־לציון כרמי,

רוב ■
מוחלט

 לעבור היתד, יכולה הנאיבית בארצנו רק
 מבלי הבחירות, שיטת לשינוי החוק הצעת

הבריקדות. על יעלה שהציבור
החד השיטה כי מבין אינו הרחב הקהל

 לרוב להגיע השילטון למיפלגת תאפשר שה
מוחלט.

 אי־ יגיע אם דיין משה ינהג איך מעניין
 רוב לו כשיהיה הממשלה, לראשות פעם

י בכנסת מוחלט
זה. על לחשוב אפילו פוחד אני

נהרייה כמל, ראובן

 מוח 8

יהודי
מ אותכם לזרוק פטנט מצאו סוף־סוף

הכנסת.
והגי ציון זקני וחשבו ישבו שנים שבע

אחו בחירות של לרעיון השם בעזרת עו
 אופוזיציות לחסל כדי וזאת יחסיות. ריות

 ולכבוש להתבצר וכדי ומטרידות קטנות
 נוספות. עמדות

יהודי. מוח שנקרא מה זה
ירושלים צול,ר, מאשה

מרמורק ■

 כשכונה תיאורה ע״י הרוחות, לכל למה,
י ועלובה עניה

 שכשנכנסים מהעובדה, בולט יותר אין
 רואים מייד שהוא, כיוון מכל למרמורק.

 בתיה שרוב ומטופחת, נאה שכונה שזו
 או חדשים ומרווחים, חם־קומתיים הינם

כבי שפע וירק, בגינות טובלים משופצים,
 ראשי רחוב בעלת חדשות, ומדרכות שים
 עלובים אבן בתי לא אבל אמנם, קצר

 שתי כולל: אלא כתבכם, של כתיאורו
 בשר חנות ירקות, חנות מכולת, חנויות
הל חנות תסרוקות, סלון בלע״ז), (אטליז

טוטו, וסוכנות דואר סוכנות בשה,
רחובות מרמורק, דומן, יורם
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ם ל עו ה ה״ ״ ף ,1817 הז שקי — ״ת
שיים ם ק ת׳ כספיי רו מקו  על ״, ב,
ם. חברת של הכספי מצבה מי ה

 מקורות המים ״חברת כי נאמר, בידיעה
 המצב כספיים... בקשיים לאחרונה נתקלת
פרי עם חומרתו במלוא התברר בחברה

 — רשף יהודה (מיל.) אל״מ של שתו
 לתפקיד שמונה אחרי שבועות שלושה

וגו׳. זה״
 באי־דיוקים. לוקה הזאת הקצרה הידיעה

וממי נתקבל, לא רשף יהודה (מיל.) אל״מ
 בחברת־בת אלא — במקורות עבד, לא לא

 חברה שהיא מיס, מקורות בשם שלה
 רשף מר וקידוחים. עבודות־עפר לביצוע

 של הכספי מצבה על לעמוד היה יכול לא
 לעניינים. להיכנס הספיק טרם כי החברה

 עם שיחה לאחר פרישתו על החליט הוא
 חברת של הכספי מאזנה העובדים. ועד

 על לנו ידוע ולא חיובי הוא מקורות
כספיים״. ״קשיים

יעקובוביץ, מרדכי
תל־אביב מקורות, דובר

ש הטעות על מצטער הזה העולם •
החברות. שתי בשמות בדמיון מקורה

 זה שמן ■

!יפה נורא
שמן ה ״ ״ ז ה, פ ם י ל העו ״ ״ ה הז
ת על .1819 מני ת הדוג רווגי  הנו

ה. שמנ ה
! זה זהו

 הישבן היבשות. העצמות לחזיון הקץ
שה לכל הנוקאאוט את מכניס הנורווגי

האופנה. פניות
 נס עם ראשונים אתם הפעם גם וכרגיל,

המרד.
משלי שמנה להתקוממות מצרף אני

!ענייה לא
ם העול ה״ ״ טוני ,1817 הז  מלך ״

רק״, מו תה על מר צת של עליי  קבו
רק הפועל הכדורגל  לליגה מרמו

ת. מי או הל
 רציתי ותושבה, מרמורק שכונת כבן

 מר־ שכונת את המתאר לקטע להתייחס
 רחוב שעדיים... של העני כ״שכן מורק
 להיות צריך וכר. מטר...״ מאה של ראשי
 את כך לתאר כדי לקוי ראייה חוש בעל

 הכתב של הכן רצונו על־אף מרמורק,
אבל מרמורק, של נצחונה את להדגיש

 שלבים בלי סולמות רוצים ״לא בקריאה:
כשמטפסים!״ להיאחז במה תנו —

 צהלה שחף!, גידי
 שחף הקורא של הסכמית השמנמנה >•

תמונה. ראה — תפארתה בכל נמתחת

 מכתבים השולחים קוראים
 בקצרה. אותם לנסח מתבקשים

 תמד למצרסים תינתן עריסות
למכתכיחם. גות
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