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קדו אדמה יש אם אבל קדושה״, ב״אדמה
 דרכו עליה האדמה זו הרי זאת, בכל שה

 יש ואם גובר. רבקה האשה של רגליה
 מכל למעלה היא שזכותם אנשים במדינה

 המדינה מנהיגי שכל זו אשה ראוייה ספק,
הלאו ״הגננת ובראשם — ובהווה בעבר
 בפניה ברך יכרעו — מאיר גולדה מית״

 שעוללו, מה כל על סליחתה את ויבקשו
עשו. שלא מה כל על מחילה ובעיקר

גיבעתייס כהן, גילעד

הפלישה לקראת
 הפקל־ את אורז כבר ישראל עם כשכל

למצ הגדול לטיול בהכנות ועוסק אות
להת במקום — ששר־החינוך מוטב ריים,

 — לא או ההסכם בעד הוא אם לבט
ה המיפגש לקראת העם בהכשרת יחל

שלו במשך אוייבינו שהיו מי עם עתיד
 כבר הממשלה מישרדי כל שנה. שים

 מדינת־ יוכלו הנאה טובות איזה מתכננים
 כשייפתחו להפיק, ועמה כלכלתה ישראל,

 לא שהגבול כדי אבל מצריים. עם הגבולות
למס יגיעו והמצרים במהרה, שוב ייסגר

 שלא ובילבד סיני על לוותר שמוטב קנה
 מיבצע דרוש — הישראלים עם שלום יהיה

 שב- כדי העם, שכבות לכל מקיף חינוכי
 למצריים הישראלים של הגדולה פלישה

 הישראלי של פרצופו את המצרים יגלו לא
המכוער.

 חינוכית הכנה פעולת תיעשה לא אם
 כמו כתובות ונראה היום ירחק לא כזו,

הפירמידות. אבני על ג׳מילי״ ״ברוך
חולון כשדי, אליעזר

• • •
בעולם היקר האיש

 יהושע לשעבר, שר־האוצר דברי פי על
 יום־הכיפורים מילחמת עלתה רבינוביץ/

 דיין, משה ל״י. מיליארד 32כ־ לישראל
 כ־ כך על חתם עת, באותה שר־הביטחון

 ישובי ושאר ימית העיר פינוי מואשם.
 ל״י, מיליארד כשלושה לישראל יעלה סיני

 דיין משה מישרד־הביטחון. הערכות פי על
 היא ימית בסיני. ההתיישבויות את עודד

ל דיין משה עלה כה עד רוחו.! יצירת
 ולהזכירכם: ל״י. מיליארד 35כ־ ישראל

 לנו עולה היה הוא כמה .50ס/סב־ נכה הוא
 ב־ ושר-חוץ 1007ב־ס שר־ביטחון היה אם

? 100ס/ס
תל-אביב שריק, יום[*

לקמפ-דייוויד פלאטו
תבו ביתר נוהגת היתה ממשלת־ישראל

שמו חבר־הכנסת את שולחת היתד. אם נה
 המשא־והמתן את לנהל פלאטו־שרון אל

 ימית רק לא שאז בוודאי בקמנדדייוויד.
 זוכים היינו אלא בידינו, נשארת היתה

 פלא- ח״כ אם אתפלא לא בפירמידות. גם
 ריווח גם צובר לכך, בנוסף היה, טו־שרון

שלישי. לצד אסואן סכר ממכירת נאה
תל־אביב מהנדס, הלינגר, ה.ר.

חול כיום נכתב
 שני השבוע״, ב״יומן בטלוויזיה, ראיתי

מן מתנחל כתפיהם על נושאים חיילים

 הכתובת: מאד שם לי חסרה הגיבעה.
חול.״ ביום ״צולם

נתניה שכיב, יצחק

המקו בכל שפשטה האחרונה האופנה
 השאלה דתיים. כולם נעשו פתאום — מות
 חברה שהינה עמידר, חברת עובדי אם היא

 במקום לעשות רשאים כללית, ציבורית
בעיניהם? כטוב עבודתם

 ענזידר חברת בסניף שהופיעה במודעה
 לשכירת ההרשמה פתיחת ,על בבית־שמש,

נכ ״שכר־דירה־חופשי״, במיסגרת דירות
 השם). (בעזרת ב״ה המילים: בראש תבו
 בידיעתה פורסמה זו שמודעה לי נראה לא
ענזידר. חברת של הארצית ההנהלה של

בית־שמש בדד, י.

אכא כלי ככד
 פורסמה )2142 הזה (העולם בעיתונכם

 מלך של ב״נכדו שהוצג פילים, של תמונה
 נכד להיות יכול הוא איך בודואך. הבלגים

יל אין הזה למלך אם הבלגים מלך של
 של בתו להיות פאולה יכולה ואיך דים!

 בעשר רק ממנו צעירה כשהיא בודואן,
 רק אני חשוב. כך כל לא זה כל שנים.
 בודקים אתם אחרים שבמאמרים מקווה
יותר.

ירושלים גרף, מרים
המ עורך גרף. הקוראת עם הצדק #
 המיש־ בשושלת בהתמצאות נכשל דור

 הוא פילים הבלגי. בית־המלוכה של פחתית
בודואן. של דודו נכד

דחפור על צביעות
 מצחיקה שנה הנראה ככל תהיה זאת
 התחילה היא החדשה. השנה — מאוד

 הפיתגם אומר שנה, שמתחילים וכמו כך.
 למשל, הנה, אותה. גומרים גס כך העממי,
 ורק אך שקיים מעמד — העפר קבלני

 המיל- ספסרות של לסמל ושהפך בישראל
בעי פורסם כך ראש־השנה, בערב חמה.

 עם על לאיים כדי התכנסו הם תונות,
 להשחרת המסע ייפסק לא ש״אם ישראל,

 לבנות מוכנים יהיו לא הם תדמיתם,״
 בדיחת בנגב. החדש הביצורים קו את לנו

השנה.
 אחר־כך, כסף. רוצים אנשים בהתחלה

 עם וילות לבנות והותר די להם כשיש
מכו שלוש בבית להחזיק ;בריכות־שחיה

 שש ולבלות שיהיה; אמריקאיות, ניות
 הכבוד גם מתחיל בחו״ל, בשנה פעמים
צריכים לא הם פתאום להם. חשוב להיות

 מה משלמי־המיסים. של הכסף את כבר
 ״נשחיר ולא אותם שנכבד זה רוצים שהם

 גם — קבלני־העפר רבותי, תדמיתם.״ את
שתד רוצה שלא מי גבול! יש לצביעות

 בטח ארובות. ינקה שלא — תושחר מיתו
 את גם שיעשו אנשים צריכה שהמדינה
 עכשיו אבל האלה. השחורות העבודות

 את להקים צריך לא בוער. לא דבר שום
 החיילים. חיי על להגן כדי מהר, הקווים

ההמצאה את לחסל הזמן וזה זמן. יש
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