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לט ליבכם תשומת את להעיר ברצוני
הבא בו ,1763 הזה בהמודם ׳שנפלה עות
 בדף העמק. במגדל הרצח על כתבה תם
הח שאשת בתמונה, ציינתם למטה, 25

 למעשה אך המצולמת. היא ברצח שוד
ש ז״ל, סויסה אברהם הנרצח אשת זוהי
בבית־החולים. מפצעיו מת

סויסה

 הנוכחים מן אחד שלכל מאליו, מובן
 והייתם משלו גירסה יש נפגעו שלא

ו יותר התעמקתם אילו לעשות מייטיבים
 שנותרו. האחים אחד את ישירות שאלתם
 כאב חוסכים שהייתם בוודאי כך על-ידי
מיותר.

מגדל־העמק סויסה, דחל

 פתאום מה ₪
? אחיות חסרות

 מרפאת קריית־אתא. ב׳ עמידר המקום:
 הבד שעות חול יום הזמן: קופת־חולים.

 מאת מכתב בידי אני. הפציאנט: קר.
 הד עם עבודה, תאונות ממרפאת הרופא

תחבושת. להחליף ראה
 לבד מספרים לחלוקת באשנב הפקידה

 בלי לאחות ;מספר נותנת לבן. חלוק שה
 שותק. האשנב על הצובא הקהל בעיות.
ב עומדים אין לאחות ג׳נטלמני. הסכם

מספר. בשביל תור
 בתור העומדים האחיות, חדר דלת בפני

המס את השני אצל אחד בעין, מוודאים
 אחות החדר בפנים נפתחת, הדלת פרים.

 בפתח, המזרקים. את מרתיחה שאטנית
 ייכנס שלא דואגת בלונד צבועה אחות
כמנ מינהגיה, לחדר. אחד מבן־אדם יותר
 מעוררת המכולת. בחנות לקוחה של הגיה

 מפרידה הפוסקת. היא שבהם סיכסוכים
ה תחבושות. ומקבלי זריקות מקבלי בין

 אחות באה בעיניה. וכאפס כאין מספרים
 הצלחה ביתר בלונד צבועה שלישית.
 הפולנית בשפה עיתון מחזיקה מצרתה.
 הבגרות. תעודת את תיכון תלמיד כהחזק

 במסדרון ושוב הלוך להלך תפקידה
בסבלנות. לחכות בתור למחכים ולהגיד

משח האחיות שלוש כי לחשוב אפשר
אפ קטנות. מטרדות הרופאים את ררות

לאח מודעות האחיות אבל לחשוב. שר
שרי גם חובשות לא הן המקצועית. ריותן

הרו הוראות בלי בוכה, ילד אצל טה
מזמנו. נחסך לא לבדוק. חייב הרופא פא.

 ב׳ בעמידר לא בארץ? אחיות חסרות
בקריית־אתא.

קויית־אתא כן־־ישע, אכרהם

 למות ₪
מאהכה
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 לצחוק או לבכות אם ידעתי לא אני
 עם שלכם הסימפוזיון את שקראתי אחרי

 לו שקוראים הסרט על ומורים תלמידים
).1765 הזה (העולם מאהבה למות

 לאנשים להכניס שאסור חושבת אני
 בכלל. שלהם הראש לתוך הנושא את

 חולי־ מיני כל אם מחר יהיה מה אסור!
 או אחד מבעל כבר שהתגרשו גניות

 רק למורות קורסים לעבור יתחילו שניים,
בתיכון? צעיר בעל איזה לתפוס בשביל
סקנדל. שזה חושבת אני

ה העולם8 1767 הז


