
נשנה נעם וק קווה נסה וגס פורים יום כל רא

להש או לרצונך, בניגוד שהוא משהו עליך לכפות מנסה לא אני קצלה, תראי,
 ריעות, להביע זכותך על אגן בהחלט אבל שלך, לגישה להתנגד יכול אני עולמך. קפת

 ומשוחחים, נפגשים שאנחנו הראשונה הפעם לא זו כל־כך. לי נראות לא הן אם גם
 רוצה, שאת סיפורים איזה לספר יכולה את לי קצת. אותך מכיר שאני לי ונדמה

 עם בהתחשב רציני, צעד שזה יודע אני כנה. להיות חייבת את עצמך עם אבל
 בכל אבל, — עליך ללחוץ מנסה לא גם אני ולכן — בבית שקיבלת והחינוך הסביבה

 שאת בטוח ואני פתוח, ראש לך יש נבונה, אשה את הכל, אחרי תראי, זאת...
 מזה, וחוץ לשילטון. פעם תגיע המאוחדת הפועלים שמפלגת ממני פחות לא מעוניינת

תצ שלא למה אז במפ״ם, הם שלנו, הטובים החברים כל שלנו, הידידים כל קצלה,
 שפתאום איך ותראי בשבילי, זה את תעשי !באמת לך, איכפת מה ן למפלגה טרפי

וטעם. משמעות יקבלו שלך החיים כל
צל בחיוב, וכשתחליטו לך, שאמרתי מה על תחשבי דבר. שום תגידי אל חכי!

!בובלה טוב הארצית, למזכירות לי צלי

האחד מן השניים טוביםהבריאות העיקר הכסף, לעזאזל

ונקני נקניק לייצור מיפערים בשיכעים פועלים ישראל כמדינת
טיב מהתקן, החריגה מבחינת לתחת״ כ״שווים מסווגים שרובם קיות,

 המקפידים מיפעלים, כמה גם קיימים אולם התברואה. ותנאי המוצרים
 הכשר במחירי קפיצות של הקשים כתנאים גם מוצריהם, טיב על לשמור
 עודפי־השומן הניטדאטים, הקמח, העוף, במחירי כלתי־צפויות ועליות
המצוי. הנקניק מורכב מהם פריטים, ושאר המאכל צבע ועמילן,

 ״שטרונגול״, הנקניק מיפעל הוא להמלצה הראויים היצרנים אחד
 התקן. פירטי כל את התואמים כשרים, מוצרים בנחלת־יצחק המייצר

המב ייצור, שיטות על ומקפיד משוכלל מודרני מיפעל הוא ״שטרונגול״
מוצריו. של מירכי ונקיץ במיפעל היגייני מצב טיחות

9?׳ 0005 מייצר המפעל החל לאחרונה אמרי חמים״) (״כלבים 0
 ממש שהוא הקילו) ל״י 12.50( ובמחיר הכשרות, טהרת על קאיים,

 עמילן, לא ואף סויה, בנקניקיות יטאין כעובדה בהתחשב חסר־תקדים,
מיליון. חלקי 12 על עולה אינו הניטראטים אחוז ואילו

גרישה של חלומו

 זה הרי ולילה, יומם עליו חושב פלוטניק שגרישה דבר יש אם
 וחיסכון בטיחות יופי, בטיב, העונה ״פורד״ מתוצרת מיסחרי טנדר

 עם הצועד האיכר של המשפחתיים והצרכים הכלכליות הדרישות על
רחוק. כל״כך חלום לא כבר זה היום הזמן.

ן בתוכנית גרישה מפקיד שנים שלוש ו ר ת י ק ״ נ ב ־ ל ו ע
 מפקיד שהוא מג׳ידות 6ל- נוסף ליום, בישליק 2 ן״ א מ ו ת

 יהיה שנים, חמש בעוד לרשותו שיעמוד הסכום חודש. כל בראש
החי תקופת סוף עד לחסוך ימשיך אם בישליק. 7ו־ מג׳ידות 586

 לירות 118 של סכום לרשותו יעמוד _שנה, 42 עוד כלומר, סכון,
 והלוואה ריבית בתוספת הקרן, סכום את הכוללות תורכיות,

הזהב. למחיר צמודה שתהיה הקרן, בגובה סכום של שנים לעשר
 גרישה יוכל שברשותו, השוורים ואת העגלה את ימכור אם
 טנדר 1978 בשנת לעצמו ולרכוש חלומו את להגשים פלוטניק
 בנק רק לא הוא עותומאן בנק כי צרכיו. כל על שיענה מיסחרי,

!ידיד גם הוא —

 דווקא ואני סובלת. ממש אני תוכי בתוך אבל מחייכת, אני חוץ כלפי
 ולאבא אינטליגנטי יפה, הוא איתו. להתחתן אפילו חשבתי מאוד. אותו מחבבת

 יודעת לא ואני אחד, מחיסרון חח מושלם, ממש הוא טכסטיל. מיפעל יש שלו
 לא ממש אני קטן. דבר מכל ונפגע רגיש נורא הוא זה. את לו להגיד איך

 עקרונית השפתיים. על להתנשק אוהבת לא שאני לא זה לעשות. מה יודעת
 לו מסריח לעשות? יכולה אני מה אבל באמת. דבר, שום זה נגד לי אין

למות! אפשר — מהפה


