
 וסמל חותמת עם משוכפל ככרוז מערכת
האירגון.

 אש, אחד ״מצד ■

!"טי&ש שגי מצד
מומ ועדת הקמת על בעיתונות קראתי

 שר, זאב של בראשותו בין־משרדית חים
 לצימ־ חדשים חוקים לחוקק המלצותיה ועל
העישון. צריכת צום

 אבל יתקבלו. המלצותיה שכל מקווה אני
שלי לתופעות עדים אנחנו זה אם יחד

 מוחלט זילזול יום־יום: המתרחשות ליות
בחוק.

עי איסור על חוק קיים שכבר מאחר
 מדוע ציבוריים, ובמקומות באוטובוס שון
ביצועו? על מקפידים אין

ב מזלזלים החוק שמירת על הממונים
 בחוק מזלזל הציבור זו מסיבה ורק חוק,

יחד. גם החוק ובשומרי
 את לעצמה לאמץ לוועדה מציע אני

 :ביאליק נחמן חיים שמחברה הסיסמה
!״טיפש שני מצד אש, אחד ״מצד

טבעון קרית לרנד, דוד
 הדלפון 8

חמסגיז
 ״פטורים ,1822 הזה״ ״העולם 1
תל-אביב. אביוני על ממס״, |
 ששכחתם זה איד אז קבצנים, כבר אם

 של ביותר הציוריות הדמויות אחת את
ג׳ילדה. אבו :תל־אביב
 ממנו חטף שלא גזעי, אחד ילד לי תראו

 מראים שאתם בטוח ואני אי־פעם, אבן
דבילי. ילד לי

 ניצלתי הזו התמונה את כשצילמתי גם
 התחיל הוא לצלם כשגמרתי בדיוק בנס.

הפ תחת הייתי הבאה ובשנייה להתעורר,
אבנים. של כבדה גזה

תל־אביב נשרי, אורי
 אבד ■

כובע
 העצרת בעת כובע אבד 5.8.72 בשבת

 (עבודת קש עשוי לבן, הכובע באיקרית.
 בעל הוא הכובע אדום. בפרח ועטור יד)

עבורי. רב סנטימטלי ערך
 עם להתקשר מתבקש הישר המוצא

 (או חיפה 9448 ת״ד שידלוביצקי, צביה
).04—89810 טלפון

חיפה שידלוכיצקי, צביה

ם בי ת כ מ
הסינור 8

סבתא של
לקו איגרת ,1822 הזה״ ״העולם

 אריה של השלום תוכנית על רא
תוכ את החופפת אליאב, (לובה)

הזה״. ״העולם של השלום נית
 אריה ח״כ של סיפרו שם הוא הצבי ארץ
לאור. עתה זה שיצא אליאב

 לאור שיצא אבנרי, אורי של סיפרו גם
נושא. באותו דן קודם, רב זמן

 מיפנה יבוא אלה ספרים בעיקבות האם
היש והמשכיל הסטודנט של במחשבתו

ראלי?
מהמי להינתק סוף־סוף יחליט הוא האם

המר אל מהתלם ולצאת הסבתא של נור
 לשלום ופורה זוהר עתיד אל האור, אל חב,

? הבאים לדורות רווחה ולחיי
יגידו. ימים

ראשון־לציון בלומכרג, מאיר

ג׳ידדה״ קבצן,,אבו
אבנים הפגזת

הכנסת 8

קונטרה
רו שלום המזהיר, לפסוקאי שחסר מה

 כמה לו שיתן מישהו זה ממעריב, זנפלד,
פסוקי־קונטרה.

הנפ ״הקרע שלו: לפסוק למשל כמו
 ערביות אדמות ממעברי כמה של שי

 עצמם רואים שהם בכך מתבטא לשעבר,
כבושה.״ בקרקע פניהם כובשים

 הנפשי ״הרקע :מכניס הייתי זה על
 שעל אף מימיהם עיבדו שלא כאלה של

 בלשונם כובשים שהם מכך נובע אדמה,
בידיהם.״ מלכבוש שקטנו מה את

רעננה גלילי, אורן

למה ■

עבריין? הנוער
שחי מסביבו רואה הוא :מאוד פשוט

 — וממשלתית פרטית ציבורית, — תות
שיטה. באותה ומגיב

 עבריינים: הם ישראל אזרחי כל למעשה
מזו ריצפה שטיחי המנערת הבית עקרת
 היא ושבים העוברים ראשי מעל המים

עבריינית.
 הוא ולהנאתו לנוחיותו הצופר הנהג
עבריין.

 רעש למניעת חוק שחוקקה הממשלה
 היא אותו מקיימת ואינה אוויר וזיהום

עבריינית.
 עוד הם ואוטוקרס נפט נתיבי אנשי

לבן. צווארון בעלי עבריינים
ש לחיילים שמגיעים השיכונים איפה

!!הביתה וחזרו בחיים נשארו  כל איפה !
 ואי־ הדת חופש על החגיגיות ההבטחות

ועדה!!! מין דת, גזע, בין הפליה
 כל ואחרי וצביעות. סילוף, שקר, הכל

ל להטיף להמשיך המבוגרים מעיזים זה
 במקום — התורה כללי לפי מוסר נוער

לעצמם. להטיף
 את רואה הוא :עיוור איננו הנוער

תגו מרומה. להיות ומסרב הגדול השקר
כמונו! — כמוכם היא: הבריאה בתו

חולון חי, ס ישראל

ומחריביך מהרסיך ■

1!יצאו ממך 1

 מדינת- את השוטף ליהדות השינאה גל
 מבית, ולהחריבה להרסה ומאיים ישראל

וגואה. הולד
 של הבעל כוהנת ימינו, של איזבל

אלו שולמית עו״ד הרוחנית, ההתבוללות
 בן־מנשה. יוסף עו״ד החדש ואחאב ני

 חיים דור, כמשה ״סופרים״ של בעזרתם
מר אינם עברון, ובועז קינן עמום חפר,
ומורשתו ישראל בתורת ממלחמתם פים

נסי :בעד מלחמתם עם (יחד ההיסטורית.
הפלשתי ״העם וזכויות מהמולדת, גה

נאי״).
כ החברה שולי את המייצגים ח״כים

 ודומיו, המסדים,״ ד,״שבועון איש ,,אבנר
 דיג־ על שחרוטה במפלגות, עתה נעזרים

 במדינתו ישראל עם של דתו הריסת ,לן
 ה־ תנועת את לחדש ומנסים המתחדשת,

בימינו. התיוונות
כהני ברורות: להבהיר העת הגיעה

 וסופם ישראל בעם היו שקר ונביאי בעל
העולם. ■מן כולם ועברו שנגדעו

ה הברית על לעד ישמור ישראל עם
 השלימה ארצו לבין העם בין משולשת

הצרופה. ותורתו
 להיאבק הנאמנים ישראל אזרחי על

 המזוייפת ה״קידמזד של העכור הגל נגד
 השמד סכנת תוסר אשר עד להרפות ולא

המולדת. מן הרוחני
ר ג ו מ ! ת ! ! ה פ ר ח ה

ם ת ס ב י י ן ב י כ פ ו ש ־ ה ת מ ״  ה
! ! ! ״ קדם

ירושלים ״!־ב״, אוגדן
ל הגיע רשמי נייר על זה מכתב •

 מכתבים השולחים קוראים
 כקצרח. אותם לנסח מתבקשים

תמו למצרסים תינתן עריסות
למכתכיחם. נות

צר \ עי מיו י ת ע י ז ה

סבון
 לימון בניחוח

 הפייבוריט
המשפחתי...


