
 אם תועלת, האלר. הדברים הביאו ולמי
 נזק לעמנו הביאו הם מזה? ההיפר לא

רמת-גו פורמן, מאשהביותר. חמור

 הסגר ■
לתייר פניך

בקב הצורך על רבות בארץ מדברים
לישראל. הבאים התיירים של יפה לה

 אירעה פנים קבלת של שלילית דוגמה
 בסילבסטר. שלנו, החדש הלאומי בחג לי

 שבאו משפחה קרובי של קבוצה הזמנתי
 ביפו. במועדון־לילה לבילוי אנג׳לס מלוס
 והזמנתי טילפנתי החג לפני ימים במה

ל במקום מקומות
נא אנשים. עשרה

 כי בטלפון לי מר
 150 הוא המחיר

 כולל לזוג, ל״י
ארוחת־ערב.

הג היום הגיע
שנכנס לפני דול.

 750 שילמנו נו,
ראי ותמורתם ל״י,

ו התוכנית את נו
פי חומוס, קיבלנו

 אחרי וזיתים. תות
 את שאלנו ההופעה

 נדהם הוא הערב. ארוחת עם מה המלצר
ש בתוקף שדרשנו אחרי רק משאלתנו.

 ״טוב, המלצר: אמר ההבטחה, את ימלאו
 שעה חצי כעבור בפיתה.״ סטייק תקבלו

קבב. עם פיתות... כשבידו המלצר הגיע
 את בלענו שבחבורה, הישראלים אנחנו,

 מחו״ל האורחים אבל לנו. שמכרו הלוקש
הזדעזעו.

רמת-גן טל, בניטין

 של הצדק ■
תמיר יוסף

 לסיעות תמיר יוסף ח״כ של אהדתו
חד שיאים האחרון בזמן שוברת הקטנות

מ די להתרגש הספקנו לא עדיין שים.
הדי רשות את לחלק האבאית הצעתו

 כעת והנה הסיעות, גודל לפי בכנסת בור
ית בטלוויזיה שגם לנו ומציע שב הוא

 ה־ לגודל הפוליטיים הדיווחים את אימו
מיפלגות.
 בשבוע יזמה קטניה סיעה אם למשל,

והגי לסדר־היום, דחופות הצעות מסויים
 רבות ופעלה חשובים חוקים הצעות שה

 חלק על רק שידווח הרי אחרים, בתחומים
 יותר לדווח יתכן לא שכן מפעולתה* קטן
 בעם, וחצי אחוז רק שקיבלה סיעה על מדי

למשל.
 עושה לא הגדולה גח״ל סיעת אם וכך,

 חסרי סרק בפטפוטי ומסתפקת דבר שום
 ערב כל להציג שיש הרי ועניין, תועלת

 חברי של פרצופיהם וששת עשרים את
 להיות חייב שכן הקטן, המסך על זו סיעה
לציבור. החדשות במסירת איזון
 הבאה שהצעתו מבין, אני זה, קצב לפי

 המים שבכוס תהיה, ודאי תמיר ח״כ של
הדו על שיעמוד מגח״ל, לח״כ שתוגש

 26 פי גדולה מים כמות תהיה וינאם, כן
 חייב שכן הזה. מהעולם לח״כ שתוגש מזו

הסיעות. בין איזון להישמר
אביב תל־ טימברג, יעקב

!חופש 8
!חופש

לי! נשבר
ש בבית־הבושת ונחנקת הולכת אני
 לו לקרוא מתעקש עדיין עסקנים קומץ

מדינה.
 !וחופש !חופש !חופש רק רוצה אני
 שאני מה קרבי אל להכניס — חופש
:רוצה
״טריפה״. שמכונה מטעם זה אם
 זה ואם בנשיפה, הנשאף סם זה אם

תקופה. בכל מכרו שנשים מה
:רוצה שאיני מה ממני להוציא חופש

:מיותר. הנחשב ילד זה אם
״מוכר״. שאיננו תינוק זה אם

 יריקה (בלי ״נשבר״ ממנו בעל זה ואם
בפרצוף).

חיפה קוראה,

 בקברח. אותם לנסח מתבקשים מכתבים השולחים קוראים
תמו למצרפים תינתן עדיפות

למכתכיחם. נות

כשתבוא
לעבוד
בנמל

אילת...

ה איילת מ סו ק ת ה א ר ! קו ך ל

 32 גיל עד עובדים דרושים אילת לנמל
 גופני כושר ובעלי צבאי שירות אחרי

הסווארות. למקצוע מעולה
 קבועה עבודה # לך: מציע אילת נמל

 קידום סיכויי עם דינמי במפעל ומסודרת
 בבית מגורים הנסיון. בתקופת # בעתיד
 תשלום תמורת ארוחות, עם (מלון) נמלו•

 8 של זכות הראשונה בשנה מינימלי
 הנמל חשבון על וחזרה, לתל-אביב טיסות

 בתוספת דירה ברכישת כספית עזרה ../ג
ש שנים ל־סג הלויאה י )  להמתין צורך #

 עמידר חברת באמצעות דירה לקבלת בתור
 אחיד. ומס הכנסה במס הנחה באילת).

 תינתן נמלים, בעבודת נסיון למחוסרי
 אילת. בנמל והדרכה מתאימה הכשרה

 בעיר, ולהשתקע אילת בנמל לעבוד המעוניינים
 מעיא בית הנמלים, רשנת הראשי: למשרד יפנו
 ג121 חדר ,11 קומה תל־אביב, ,71 פתח.תקוה דרן
 ויביאו 12.00—9.00 השעות בין שישי, יום בכל

 גם ניתן מלואים; ופנקס זהות תעודת עמם
 ,37 ד. וב אילת, נמל אדם. כח למדור בכתב לפנות
אילת.

ת לך קח ח  א
אותך עץתחמבו
ת פ י ל וז1¥ס£] ח

ר ב ג ל
~ 2׳ל0ב הנחה 0

ת י ב ה ב נ פ ו א ה

ן מ ד י ו ש
ת״א ,128 דיזנגוף

ם ל ו ע ה . , ן הזה״ ו ע ו ב ת ש ו ש ד ח י ה ל א ר ש י  * ה
 ,260134 טלסון ,12 קרליגך רחוב תל־אביג, והפיגהלה: דכיערכת
 בע׳׳ב, החדש״ ״הדפוס * עולרפרס מברקי: מען • 136 תא־דואר

 דינקמרפיה גלוסות: * בע״פ גד חפצה: * בן־אביגדור רח' ת״א,
בע״ם. הזד. העולס :חמו״ל ♦ אבנרי אורי :הראשי העורך • בע״ם כספי


