
 פני בגובה מהירותו בעולם. המודרניים הרב־משימתיים הקרב ממטוסי הפאנטום.
 טונה תחמושת, טון 7 נושא קמ״ש. 2,905כ־ ק״מ 16 ובגובה קמ״ש 1,450כ־ הים

ק״מ. 1,500כ־ מבצעי
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מכתבים
)5 מעמוד (המשך

 וועד־האגודה ישראל, סופרי התעוררו אז רק
 הכלולות בהאשמות לדון עצמו על קיבל

תזכיר. באותו
 לוא קודם. אחת שעה התעורר שלא חבל

לחלוטין. שונה טעם לכך היה כן, עושה היה
נל־און קיבוץ כפרי, יוספה
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יבוא כאשר ■
השרום

 השלום, יבוא כאשר
 שפע לנו יהיה
 נערים של

 וישרים. תמירים
 גבעולים על יפרחו

 כחרגולים בני־חורין
 בשיבולים זוהרים
 — נשבלולים מוגנים

 קוצר• ואין
 השלום, יבוא כאשר
 נערים שבעה יחזיקו
 אחת. בנערה

 נערות, תהיינה לא כי
 •הנערות באשר

 להיבעל תבהלנה
 במוהל הבועל ונגש

 תחפזנה והנערות
 להגשים יעודן

 תהפכנה והילדות
נשים.
 שפע לנו ויהיה

 סף, של
 וירחב שיגדל
 וישליש ויכפיל

 — להסיף בלי —
 תיף אשה וכל

 לאיש• היודה כי
 ימלאו ובתי־החוליס

 יולדות, בנשים ורק אן
 האשפוז חדרי וכל

 לחדרי־לידות. יהפכו
 החרב וכיתתו

 לתער־מוהליס
 ללולים, — והחנית

 לפריסה. — השריון רכב
 כריסה — אשה וכל
 שיניה, בין

 עגלה, מובילה
 מאחוריה, ושיירה

 שבעה תלד עקרה עד
 מאושרה. — הבנים ואס

 העריסות ויוצאי
 הריסות יקימו

 תחרב. כי ארץ
 יעלו ויורדים
 יחזרו ועוזבים
 ישארו ותיירים

 יתערו וזרים
 רב המוך
 הלום. יאתה
! יבוא כאשר ם ו ל ש ה

תל־אביב סגלסון, כרבה

- שלף הטיפוס ■
שלך האסון

 ? שלן האסון — שלן הטיפוס הכתבה
 עם ישבתי בול. קלעה )1676 הזה (העולם
שלי חברות שלוש

רווקות כולנו כן, —
 את ביחד ומילאנו —

ו שבכתבה, התשבץ
 אחת שלכל גילינו

בד יצא זה מאיתנו
 במציאות. כמו יוק

 מאיתנו, אחת לגבי
 היה מי, חשוב לא

 אבל נחת. משום בכך
 זה האחרות, לגבי

באי להן הבהיר רק
חיפה נחמני, לילי נתונות. הן צרה זה

 מבתכים, השולחים קוראים
כק אותם לנסח מתבקשים

 ל- תינתו עדיפות צרה•
קצרים. מכתבים

 למב• תינתן קדימה זבות
המצר קוראים של תכיהם

למכתבים. תצלומיהם פים
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