
 סבתא :כשלום הרוצה הסבתא .
 תצ־ 'היא מתאוננת. אינה פרס 1,״

 כנה, כמו ציונים־כלליים, כיע ןצע
הסבתא: אומרת המשק. כעל
העי נורא, לא נסכול, דבר, אין

 מלחמה. תהיה שלא שלום, שיהיה קר
 ושלום: חם ז הערכים את להחזיר !אכל
הזמ; וכל ערכים רכבות כעקיר ישבו ופעם

 בלוג- שערותיה החמוד: הסוד
 השקפתה תכולות, עיניה דיות,

מוחלט. כסוד שמורה הפוליטית
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 ה- ״מה :ונייפ
 מפא״י:״, :כיע

 של כתו וצקי,
 (המפא״יי) ות

 עקרוני, שאינו
 ככל מוכן פא״י,

 אולם רוחנו״.
 רק רוצה היא
 מפא״י שד רית
 לכל רעיה :ת

 הן העקרוני,
 והן הכלליים,

המפא״ית. ׳
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 . ,43 כן פרם, מנחם :מרוצה שאינו האיכר
,8 צ״ב,,מפני יצביע ילדים, 2ל- אב עקרון, יליד  ״

 1£לא!ג אנחנו מנחם: אומד לכד״. רגיל •טאני
 ״5כעליןי אזרחים. אנחנו בפוליטיקה, מעונינים
 אכל לענינים, שידאגו הגדולים, הראשים

 אח דו יש ולסוציאדיזם. לתנובה מתנגד פרם
 טובה אדמה להם י*ט עובדים. כמושב ואחות
 שתניכה מפני כפף, להם אין פעם אף אכל ומיס.

 לנו שאין ״ואותנו, רוצה. שהיא מה משלמת
 שאנחנו אומרים עלינו כלום. לנו ואין מים

 גם מעבד והוא דונם, 40 יש לפרס גבירים״.
דייטראל. הקיימת הקרן ואדמת נטושה קרקע

■ -
 של הראשון הכן בנו: את ששיכל האב

 עתה הרשקוכיץ, ישראל הוא עקרון מושבת
 :העיקרית הסיבה צ״כ. יצביע הוא .65 כן

 ועד ככריגדה,. כחייל באיטליה, נהרג כנו
 את להחזיר לנחוץ הממשלה מצאה לא היום

 טוכים יותר אין מזה: חוץ לארץ. גופתו
 רק ממשלה שתהיה הכלליים. הציונים מן

 לעבוד ״שילכו - מפא״י לאנשי אשר שלהם.
 ולעבור אדמתם את לנטוש כמקום כמוני״,
 לא כלום, חסר לא ישראל: מסכם העירה.

כא״י. רוצה אני בני עצמות רק כסף, חסר

ה עול ש ה חד :ה הצבא*: הרופא

יצ :יודע החדש העולה
 עם גר ,37 כן לופו, חק

לפ בעקרון. היחידה כתו
 מרומניה, כא שנים 3 ני

 כסולל• עוכר הוא עתה
 מצי הוא מי כעד בונה.
עז  בד כעד במוכן, כי

 גוריון כן 7 למה גוריון.
ה הציונים בעליה, רוצה

בע רוצים אינם כלליים
 לא זיפט, הם לפן ליה.

כן־גודיון כסדר.
 -511־ הע- את הביא
עי ג. ב. יחי ליה. .י

א פ ו ר  מנתח ה
 ד״ר המצב: את ■2=

 גמשיאכיץ יעקב
כא שנים 3 חדש, עולה

 הממשלה. בעד הוא רץ.
 יש לארץ :הרופא מנתח
מח י*ט אקוטית. מחלה

אינה תרופה ששום לות
צריכים להן, מתאימה *

המשכר. את לעכור פשוט #
י ריר<<*יייי ייי* ! י י מ - ע . ״ י י ״  תעשה אחרת ממשלה כל

זן. ממשלה כמו כדיוק


