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ת עי עה ב ה עני באה הזי תרונ  פ
ט עם דורנ או ה דיו די

ספריי לגבר ה־ ש א ש סטיד! ,ול  פל
ק טי ס ל ו חו ר כ חי מ מי ב מ ע

 בזי דודיו

בון סי

 מאמבט טוב איו ורעננות להתרגעות
 אמבט ״בת־אורך. של חלומי קצף

נפש. ומשיב מרגיע ריחני

מכתבים
)5 מעמוד (המשך
)?1646 הזה (העולם אבנרי אורי שכותב

 יאה כך ומשום אימובילי הוא ישראל עם
כזאת. ממשלה לו

 ולכן אימוביליים, הם אף הערבים שכנינו
 שכנר. בגרונם תקועה שתהיה להם מגיע

אימובילית.
 כמו פרימיטיביים, טכסים המקימים עמים

 יכולים לא — החלל בתקופת ברית־מילה,
מוביליים. להיות

• חולון כר־דג, ישראל

 מובילי- ₪
שמדכילי

 איפה לו? מוצא הנכבד העורך מילים איזה
בכנסת? אימוביליזם? כמו מילה תפס

תל־אביב הלפרין, יהושע
לו יפה לא הדיפלומטי. במילון לא, •

ו משותקת שהיא ממשלת־ישראל על מר
קפואה.

- הגיבור ■1
אשה:

ה או החיוב של לשאלה להיכנס מבלי
 הרי כשיטת־לחימה, טרוריזם של שלילה

 מתברר, ביותר: מוזרה לתופעה אנו עדים
ה המחתרת לוחמי בין היחידים שהגברים

נשים. הן ערבית

 שנים אלפי מאז
צו יותר עלבון אין
 מאשר לערבי, רב

 ״אשה״. לו לקרוא
ה תערוכות אחרי

 מידבר־ של נעלים
ה יתר וכל סיני

 המאלפות תופעות
(ה דוג׳וליה״ ה,. של

ה הערבית, גבריות)
 לדעתי, הזמן, גיע

ל שרוצה שערבי
 יגיד לחברו, החמיא

 נערה.״ כמו ממש נלחם ״הינך :לו
צודקת, בהחלט תהיה ערביה בחורה כל

 אדם או ממנו, חלש מכה אדם תראה אם
ו המערכה, מן ובורח חבריו על מלשין
 ערבי גיבור כמו נוהג ״הינך לו: תאמר

טיפוסי.״
תל-אביב פלשקס, מיבאל

פלשקס

לסין ■1

ל סין בין ובא, הממשמש לקרב מוקדש
רוסיה:

מ לא רקיע הצהיב
ה השחיר / שמש.

/ מאופל. לא / ליל
ק ץ ענ ל ח בו נ ק ב מ
צהוב. ענק / קי,

/ הנפיל, נזדקף
ו / אברים פשט

/ בת־קול ישמע
 תפתח מצפון .כי

הרעה.״
/ האופק האדים

 הלבין / מדם, לא
/ משלג, לא / יום

 אדום. ענק / ממחבואו יצא דוב
ו. ד מ ג ת י ו / בענק ענק ויכה

ם ה ר ב ן, א י ראע־ון־לציון שי

ס י■ י מי ו  י

למיבר?!

הת שישי, ביום שבועות, מספר לפני
הטל באמצעית המיברקים לשירות קשרתי

 מיברק לשלוח וביקשתי ),17 (מספר פון
ב רק יגיע המיברק כי נעניתי לבני־ברק.

ראשון. יום
 משרד־הדואר כי הפקיד הסביר לשאלתי,

 שהמיב־ אפשרות אין לכן סגור, בבני־ברק
ראשון. יום לפני יגיע רק

 ישראל הדואר, שר של דעתו מה מעניין
 הוא עליהם הש־רותים יעילות על ישעיהו,
מופקד.

ם , חיי ץ׳ כי קו ר פתח־תקווה מ
1648 הזה העולם

 מיברקים הדואר: משרד דובר תגובת •
על־ידי לחלוקה נמסרים כדחופים המסווגים
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