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הבע את מכירים אנו כאן. הנעשה
 — ולשפר לתקן מה לנו ויש יות
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הקורא. קובע

ש הענקיות המשכורות פירסום
 שרים׳ המדינה, ראשי מקבלים אותן

 אצלי עורר באלה, וכיוצא שופטים
 כמו עובדים, אותם כל שאט־נפש.

 לקבל יכולים חמורים, או הרופאים
 לסח- לגיטימציה אלה ממשכורות

טנותם.
 בשבועתם, המזלזלים הרופאים׳

 שד מערכים, המתעלמים והמודים,
 העם. ממנהיגי השראתם את אבים
 דוגמה יהוו העם שמנהיד תחת

ל הם קובעים צנוע, לאורח־חיים
 וטובות־הנאה, משכויות־ענק עצמם

ה בריכבם גם ביטוי לידי הבאות
מפואר.
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 לספרות הישראלי המכון
ופדיקור קוסמטיקה נשים

קורסים *
 מניקור פדיקור - קוסמטיקה - נשים ספרות
(אפילציה) לצמיתות בחשמל שיער הוצאת

יופי ומכון סלון *
 טיפול פסים, צביעות, סלסול, החלקות, תספורות, תסרוקות,

ובשעוה לצמיתות(אפילציה) שיער הוצאת איפור, פנים,
כלות הכנת *
מעולה שרות * עממיים מחירים *

 : ה־ השכר סביב הנעות במשכורות
ה למרבה אולם, במשק. ממיצע

 אצלנו מתמקדים בערכים לא צער,
מו לאיכות־חיים לא בכסף, אלא

 חיים לרמת אלא אותנו, בילים
המנהיגים. אותנו סוחפים

_ן תל־אביב לירז, רפאל

 של מעונשם שנפטרנו חשבנו
ה העולם של וסוסו סמי השניים

ד ועובדיה גורן שלמה — תורני  י
 גדולה כה אישיותם טעינו. סף.

 יומם בה להגות שעלינו ומאירה,
 רחב, כל־כך שלהם האגו ולילה׳

 תעלד את לממן להמשיך שעלינו
וגחמותיהם. ליהם
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 שהע- הוולוו במכוניות להחזיק
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