
מכתבים
העברי לעובד חג

מסו )1966 הזה (העולם״אנשים״ במדור
 קליינר מיכאל מועצת־העיריה חבר כי פר,

ש תל־אביב עירייה פקידי אותם בירך
 מר כי בידיעה נאמר באחד־במאי. עבדו

 של חגם הוא ש״אחד־במאי ציין קליינר
הבוגדים.״
 לא מעולם קליינר מר כי לציין ברצוני

 מבקש הוא לכך ובקשר אלה, דברים אמר
ד: להוסיף  תהא יהודים, שמכנה ״מי עו

 ראוי, בוגדים בשם תהא, אשר השקפתם
 הפיר- בי פגע ולכן חמור, לגינוי לדעתי,

המסולף. סום
 שאותה האוכלוסייה בקרב דווקא ״אגב,
התגו העיריה, בבית באחד־במאי פגשתי

 כנאמר מגיחוך, רחוקה היתה לפעולתי בה
 לייחד שיש כמוני, סבורים, הם בכתבה.

 1ל־ שבניגוד העברי, לעובד מייוחד חג
 ושאותו במחלוקת, שנוי יהיה לא במאי
ב העובדים כלל שלם בלב לחוג יוכלו

ארץ.״
 העירייה, דובר שפירא, עמיקם

תל־אביב
דיון של ביזיון

ה הדיון בשעת הכנסת ביציע ביקרתי
והעבו הסעד מישרדי תקציבי על משולב

 נוספת עדות במראה־עיני ומצאתי דה,
ה לגבי אבנרי אורי של עמדתו לצידקת

ב אורחים, מלא היה הידיע הזאת. כנסת
 18 הנוכחות, בשיא ישבו, שבמליאה עוד

שהש מי כל שכימעט ולאחר חברי-כנסת,
 שנשא לאחר האולם, מן יצא בדיון תתף

בל לשמונה מיספרם ירד — נאומו את
 נואם כל שלא להדגיש, צורך גם אין בד.

 כדי לאולם שנכנס לפני קודמיו את שמע
הדוכן. על לעלות

 דיון מאשר לא-פחות היה הדיון ונושא
 ומישרד- מישרד־הסעד שתקציבי משולב

 הנושאים לרוב כידוע, האחראים, העבודה
נו ופער, מצוקה חברתנו: של הכואבים

 חינוך תאונות־עבודה, שביתות, שולים, ער
שהאופוזי ועוד, פיריוו־עבודה מיקצועי,

מ וחברי־בנסת נוכחת), חיתה (שלא ציה

 ומגיעה בארק מסיירת סמפו נערת
 למסעדה, לבית, ־ מקום לבל

 הים. ולחוף לקיוסק
 הקניה בזמו אותך תגלה היא

 סמפו בקבוק של השתיה או
 פרס. במקום בו לך ותעניק

 \ר10/\ןסח1₪[\1טלויזיה"£כ מקלט
ם, ת כוסות מאות שעוני ביו  דקורטי

 ־ ספורט חולצות ומאות
שבוע. מידי מחולקים

ע שבו כו ה  קטמו (ביבי), דוד מתנה : בטלוויזיה 1 ז
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שיקסעס של צ־צקעס

— התייבשתם שאתם איך
ביזיון, ממש

 גיליון היום עולה לירות חמש
 של ולא / ציצקעס לזוג ואפילו

שיקסעס
 ציון בת איזה של אם כי

העיתון. קוראי יותר זוכים לא כבר

 המגילה חותם של בעיתונו אפילו
 עולה והרמה התקדמות, חלה

היום אפשר ערומות חתיכות
לראות

שמונים של במחיר רק וזאת,
אגורות.

עצמכם את קחו קדימה, אז
בידיים

 שדיים זוג איזה לרפואה לנו ותנו
 :העיקר את תשכחו אל לכן,

 קר לא בבר — הגיע הקיץ
נתעשת. ואנחנו להתפשט, להן תנו

 חותם שלא / ונאמן ותיק קורא
 שאני/ יחשבו עוד החבו׳ה / כמובן

חרמן. סתם

מאצ פחות שם שהיו הממרח, עדות בני
מר נושאים בהם רואים — אחת יד בעות

כזיים.
 לעצמי, נורא ביזיון הזה במחזה ראיתי

לאדי אחרת סיבה להעלות יכול ואינני
ב חברי-הכנסת של הזה ולזילזול שות

ה גם שכולם, העובדה מן לבד תפקידם,
 בתפקיד הזקינו כה כבר שבהם, צעירים
 ל- תיקווה תהיה שלא עד עליהם, שהוטל

אי אמיתי, ריענון בלי שלנו פרלמנטריזם
חבריו. של ורעיוני, שי

 דברים הכבירו בדבר הנוגעים השרים
 בכל־ מד, מפיהם שמענו לא אבל ריקים,

 על להתגבר כדי לעשות חושבים הם זאת
והמחדלים. התקלות

 שם, ישב לא אבנרי שאורי על הצטערתי
זועק. היה לפחות
 המסקנות את הסיקתי מקום, מכל אני,

אחד. קול רק לי שיש אף הנכונות,
חולט כלאו, שבואל

1969 הזה העולס
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 אם לעשות עליך מה
? בלוטו זכית

עי ביום גש נכונים, ניחושים ארבעה או שלושה ניחשת אם  זכיתך את ותקבל הפיס לדוכן רבי
 נכונים, ניחושים מארבעה יותר ניחשת אם הזכיות. בחוברת המופיע לסכום בהתאם -
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