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המשד) - מלאכותיים (שיעורים

 שמוכן וחנון רחום מבצע־שיעורים גלה
עצמיים. צ׳קים לקבל

העיסקה: ביצוע
 בדיד נערפים המלאכותיים השיעורים

 כי הלילה, בחצות או בבוקר בשש כלל
 מגי״ דקות. 50 שיעור כל פרוספריטי. יש

 לשיעור. ארבעים לוקח לאנגלית ניקולוג
חמישים. — החשבון של זה

13.7.75 ראשית, ידיעה ״מעריב״,

 אבל אחד, מצד יותר אופטימיים אנחנו דרך. ובאיזו מתי יקרה, מה בדיוק. הבל יודעים אנחנו עכשיו
 ה■ לסיום קריטיים מועדים ״אין אם גם רע, לא לחיות אפשר להסדר סיכויים עם מאידך. יותר פסימיים
סיכויים. שיש העיקר מו״מ״.
 או חודשיים או יומיים בתוך לא כי אם מדינה־כמצב־לוחמה־עם־םיכויים־להסדר, כאזרחי אנחנו, אז

תודה. הנאור. והעולם ישראל עם כל וכשם כשמנו הראשית, הכותרת ולמנסח לנואם מודים שנה, חצי

החסרים היהלומים אלה

התשלומים:
הטיפול. לפני במזומן

:הבעייה
 בשני מלאכותיים לימודים לבצע כדי
 משלמים וברוחם, בגופם בריאים ילדים

 לירות 5000ל־ 3000 בין בשנה ההורים
שלו עד חודש של משכורת — בממוצע

 ללא כלל בדרך נערכים הלימודים שה.
 היגייניים בתנאים וחינוכי, רפואי פיקוח
 מתפתחים קרובות ולעתים הולמים בלתי

 משתחרר לא המטופל והתלמיד סיבוכים
לה. מתמכר אלא הבעייה מן

 החסרים היהלומים הם אלה
 בידי שנאנסה לבן, ליליאן לגב׳

העי ומבץ התחתון העולם אנשי
נגדם. משהתלוננה נשרך שרה סוי

ב (משובצים האלה היהלומים
 לגב׳ חסרו ואכני־חן) זהב תכשיטי

לא חייה, על הגנה לקבל כדי לבן
שתי־ עליה איימו שהאנסים חר

שלו! הנגר לא זה
שלי. הנמל את סוגר פרץ
 את ויסגור יבוא שהוא הקטן, הרודן לעצמו, חושב הוא מה

לוז שיתחשק מתי שלי הנמל
 את מחזיק כשפרץ חיוניים, פרודוקטים לקבל יכול לא אני

סגור. שלי הנמל
 סגור. שלי כשהנמל לייצא יכול לא גם אני

 הנמל. את לי סוגר כשפרץ מנותק העולם עם שלי הקשר
 !אותו לי ויפתח שלי לנמל ומייד תיכף יבוא שפרץ1

פרץ. תודה,
שלי. בנמל בשבילי ועבוד לך עכשיו

תלונתה. את תבטל לא כאם רצח
מסרו, במשטרה כבירים קצינים

 הללו היהלומים בידה היו אילו כי
 משטרתית כשמירה זוכה היתה

חוק להעסיק יבולה היתה מלאה,
 פרס על להבריז ואף משלה רים
 שימסור מי לבל ל״י מיליון 3 בפך

ההצתה. מבצעי על מידע

:הצעה
הפ נגד לחוקים במקביל לחוקק, יש
 לימודים כנגד חוקים גם שחורות, לות

 לימודי-תעזר את להכניס צריך שחורים.
 לכל חינם — ממלכתית חינוכית למסגרת

 נוספות). שעות ישלמו — (ולמורים נצרך.
!הילד לשחרור לתנועה הצטרפו

ץ ר א ח״ ב רי
 תחת קבור באילו — ישראל בארץ הקבור ,בל ״יהודי!

הקב בית — החיים׳ כ,ארץ להיקבר בוא חז״ל. אמרו המזכה׳,
 הסידורים לבל נדאג אנו כישראל. כיותר והמודרני החדיש רות

והו מניין בודל כשדה־התעופה, נחיתתו מרגע ארונך, עבור
 אשתך. ושל שלך המצבה בעיצוב ייעוץ גם תקבל אצלנו בלה.
היסטו באווירה העיר, ממרכז ק״מ 12 בירושלים, להיקבר בוא
הגיבור״. שמשון ופעל חי בה כסביבה ותנ״בית, רית
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וב (באנגלית לאחרונה שיצא צבעוני פרוספקט מתוך תקציר זהו
היהודי. העולם רחבי אל יידיש)

מתקדמת? ארץ לא שאנחנו תגידו
 מאושרים יבואנים וגם זר) מטבע (מקבלים מוסמכים יצואנים גם

 ישראלית פיננסית חוצפה עם באמריקה, כמו מודרניים גוויות). (של
הבא. העולם את מוכרים אנחנו — יהודית ונשמד,־טובה

 להיקבר יכול ואתה החיים, בארץ גר שאתה יקר, קורא לך, טוב כמה
 לעשות שנאלצים כמו — מראש מקום להזמין בלי לך שמתחשק מתי בה

בגולה. אחינו


