
----- מייסדו של ממישנתו -----
מלדסטאו־ לבירה רמה מאיגרא

ז. מדפיאל
 הרדיו אגרת תשלום (עם

תשל״ד) והטלוויזיה,

על הזמן ו פו תנ ב טו ל

ת לפיתרון הצעה המצוקה בעיו
 הפיתרון את ומצאתי בבוקר קמתי

מעוטי־היכולת. של לבעיותיהם
מאוד. פשוט
 הנצרכים יצרכו לא ואילך מעתה

לש יוכלו הם צרכיהם. את לרכוש
ר אותם. כו

ל דירות כבר שיש אומרים אתם
 זה אבל יתכן, בשכר־חודשי? נצרכים

 הרבה הוא שלי הפיתרון כלום. עוד
אינס הלבשה! ביגוד! מקיף: יותר

 ירקות קוסמטיקה! גלנטריה! טלציה!
וכר. וכר ופירות,

 מעוטת־היכולת תוכל למשל, כך,
(רכוש־ עיניה את לפקוח המאושרת

 לקום הציבור), (רכוש בבוקר פרטי)
 ולהסתובב שכ״ח) (השכורה, ממיטתה

 גדי (בשכירות ולרוחבו לאורכו בחדר
 הטצו־ בעיות לפיתרון השיכון משרד
קה).

 ה- תוכל זו סידרת־פעולות לאחר
 ולשכור הצרכניה אל לצאת עקרת

 תשלום בתנאי לחמניות שתי לעצמה
נמו ריבית ועם הצמדה ללא נוחים,

 באפשרותה, יהיה כן ארוך. לטווח כה
 לקבל (כפיקדון) עלוב סכום תמורת
 שלושה של לתקופה מרגרינה חבילת

 וחשמל. מים + חודשי בשכר חודשים
בדמי־ קפוא בשר לספק יוכל אטליז כל

 100 עבור ראשון תשלום לאחר מפתח
 כל עבור פעוט ותשלום קילומטרים,

נוסף. ק״מ

 מזון מצרכי עמום סל עם וכך,
 לשוב המצוקה עקרת תוכל שכורים,

 לילדיה ולהתקין רבה בשימחה לביתה
 ונוטפת־קאלור־ טעימה מזינה, ארוחה

יות.
ב להחזיר תוכל היא הילדים את

 12 במשך שוטפים, חודשיים תשלומים
 ללישכת ריבית, וללא שנה 17 עד

מגוריה. באיזור הגיוס
המדינה. תדאג כבר לשאר,

תשקיף
 טירוף תחזית

תשל״ד לשנת
לקור להגיש גאה הארץ״ 200״ מערכת

 היחידים אנחנו במינו. מיוחד שירות איה
 מדוייק מידע מראש, שנה לך, שמעפקיס

 ראשי־ של הנפשי מצבם על ומעודכן
 את שינתקו לאחר יום בעולם, המדינות
ישראל. עם היחמים
 עיתונים לקרוא תצטרך ולא ושנן קרא

השנה. כל

הונג־קונג נשיא
ישראל עם היחסים ניתוק לפני

 מתחשב, צנוע, סימפטי, תמידי, חייכן
נבון. עדין,

ישראל עם היחסיס ניתוק אחרי
 אנטי־ ,היסטריות צחוק בהתקפות נתון

משתחץ. יהיר, פטי,

שלת ראש ת ממ תי ח ת טוגו־
היחסים ניתוק לפני

 בטוב־לב, מחייך פיקח, צנחן, אמיץ,
בעל־אוהב.

היחסים ניתוק אחרי
 אידיוט בצבא, פעם אף היה לא פחדן,
 לאת־ ילדים אוכל כשהוא מחייו מושלם,

כושי. באשתו, בוגד חת־בוקר,

ר ס  יוון קי
לפני

 אמיתי, דמוקרט מפוכח, שנון, פוליטיקאי
לב־זהב. בעל

אחרי
 שיני- בעל פאשיסט, שיכור, שואף־בצע,

בן־זונה. שמוק, חרא, זהב,

 צ׳ילי נשיא
לפני

 שקול, גבר־חזק, מצביא־דגול, אהוב־העם,
כן. רגוע,

אחרי
 מיקצועי, וטובח רוצח העם, ע״י שנוא

לא. עצבני, מעורער,

׳מודיע: ז״ל
 כבר אזלו לצערנו

ת כל מו קו מ  ה
 ברשימת הריאליים

 נותרו לכנסת. ז״ל
 מצומצם מיספר עוד
ת של מו קו  עמידה מ

בצד.

זוכה הקוד□ כל

מהו־פןתאחו!
ת הזמנות חו הנ  ו

בטלות
 לקבל מתחייבת התנועה אין
 או ביותר הזולה ההצעה את
שהיא. הצעה כל


