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צ) מעמוד (הנזשן
 אפילו במקומן. ד,יו לא ),1472 הזה (העולם

 מארז נגד מוצדקות טענות לו היו אם
 טענית להביא לפגם טעם זה היה הניבחרת,

 נגד המישזזק לפני דווקא הציבור לפני אלה
בולגריה.

 הוא המאמן, נגד טענות לשחקן יש אם
להש המתאימה המסגרת את למצוא צריך
אלה. טענות מעת

הרצליה כן־חיים, שדמה

מוג שם
ש בשבוע אותנו כינתה המרחלת רחל

התחתון״. העולם ומלך הבוהמה ״מלכת עבר

וכוסי אדווה
 :סוב יותר שם לנו המציא שלנו חבר

ועונשו.״ ״החטא
 תל־אביב אדווה, ונעמי כוסי

האחרונה הסעודה
 של האחרונה הסעודה על שלכם הכתבה

 כמד. גילתה )1472 הזה (העולם סבאח מחמוד
 עד לי ידועים היו שלא חשובים, פרטים

כה.
 של עבודתה אחרי בעניין שעקב כאדם

 אני מותו, נסיבות את שחקרה ,ועדת־ה,חקירה
בדבר הנוגעים הצדדים לשני להציג רוצה
ירום הדוקטור הוזמן לא מדוע שאלות: שתי

 הדוקטור ■ומדוע השופט־החוקר, בפני להעיד
 במקוב׳ בשתיקה, זה על עבר עצמו ירום

הקהל? דעת את להזעיק
תל-אביב יפת, אכרהס

כברמלית עשן
בחיפה. בכרמלית נסעתי זמן כמה לפני

 בא סיגריה. עישנתי
ל לי ואמר שוטר

 זרקתי לעשן. הפסיק
 והוא הסיגריה את

א להטריד המשיך
 לא אתה ואמר: תי

פד, שכתוב רואה
אמר לעשן. שאסור

 יודע שאני לו תי
ערביה. רק לקרוא

לצ התחיל הוא אז
ש ואמר עלי עוק
 יהודית מדינה זאת

 לדעת צריכים וכולם
עיברית. לקרוא

כפר־פרדים מרעי, זיידאן

ז קיום זכות יש למי
הרבה לפני המרכזית. בתחנה רוכל אני

 מאז אבל עניינים, מיני בכל הסתבכתי זמן
 ואני למוטב חזרתי

בכבוד. חי
הח העירייה אבל

 זכות־ אין שלי ליטה
ל שלחה היא קיום.
פקחים. שלי דוכן

ה את לי לקחו הם
 את הפכו סחורה,

 אותו והובילו הדוכן
ל שלהם במכונית

רחוק מקום איזה
הו בצפון־תל־אביב,

ו שם אותי רידו
מ ״תשכח לי אמרו
 שלך.״ הדוכן
מתנה כבה האם אתכם: לשאול רוצה אני

עובדי־ציבור? שהם העירייה, של פקחים גים
בת-ים מדודי, אליהו

מדודי

 תינתן זח כמדור קדימה זכות
 המצרסיס קוראים של למכתכיהם

למכתכיס. ימיהם תצל את
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