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1 זוארץ רחוב :המערכת כתובת

לעיסווווו: השר מסר 3או־ה״3 ולסיור שובו עם

 ובצנות־ ב אוהי נצבא חוגים
תחינתם החשו מבטיחים החיחשר

 שמחתי ותומביהן, ערב מדינות על־ידי המופעלים הלחצים ״על־אף
 כף הסחטנות.״ מן הושפעו לא אשר ידידי־אמת כארצות־הכרית למצוא

ארה״ם. ברחבי מרתק ממסע שובו עם תיק) (כלי השר אמש אמר

 בלעדי 1פ1(סק
הארץ) 200־ל

 בן אליעזר המאושר הזוכה זהו 111 ה
י111  (המבקש אורנשטל ומרים יעקב \

 בעל ,*317918 ת.ז. שמו) עילום על לשמור
 ,17 העמק ברח׳ העוגה בוטיק קונדיטוריה

 סכין לחניקות, במיוחד רגיש ב'. כניסה
מתדר סלעים ,0.45 בקליבר אקדח בגב,
 אוהב משתוללים. בולדוגיס ונשיכות דרים

ומכוניתו. דירתו ילדיו, אישתו, את

 של המאושרת אישתו זוהי 1111111(
י אליעזר המאושר הזוכה י 111*1 \

 שמו). עילוס על לשמור (המבקש אורנשטל
 לפתע, תעלם ואס מאוד אותה אוהב בעלה

ותיווכחו. נסו טוב. ירגיש לא ממש הוא

המאו־ הזוכה של ביתו זהו 1111 ך
1 1 1 - אורנטשל אליעזר שר 1

 זו־ ברחוב שמו) עילום על לשמור (המבקש
 מימין. שלישית דירה ,7 קומה 27 כי־הטוטו

 ודליק עץ עשוי האורחים. סלון .1 קוקרא:
המו מדרגות וחדרי מסדרונות .2 להפליא.

לחסי ניתנים הדירה. חלקי כל אל ליכים
 נפלא הריגה שטח ומהווים בעשן מה

 בצי־ הילדים. חדר .3 בדירה. לכלואים
 חירום. ליציאת פתח האחורי דס
מהירות. לחטיפות במיוחד נוח

)4 טור 3 בעמוד (ד.משך

מקי שיחות סיורו במשך קיים ר חש
 למצב בנוגע שונים אישים עם פות

 כ־ אלו שיחות מגדיר והוא באזורנו,
ה בין ומועילות.״ ״׳קונסטרוקטיביות

 ה־ הדיביזיה מן מ״כ עם נפגש שאר
לד־ ״אין כי אמר אשר ,238 מוצנחת

 במעלה-האדומים לעשות למה
ז תעשייה איזור
 אתם ושומם. רחוק הרי זה

 בוקר כל לנסוע זה מה יודעים
 באמצע דקות עשרים באוטובוס

ובכ תעשייה• בשביל רק המדבר,
 על יש, כבר תעשייה איזור לל,
הבית. יד

הג סיבה איזו צריך אוקיי,
 השטח את לספח בשביל יונית

 ירושלים. פרוזדור לעיריית
 :סיבה קחו אז

 רעיון. של יופי אתר-תיירות.
 — בהוואי כמו גלים אין שלג, אין

 שוכן ולמטה נפלא מדרון יש אבל
והרענן. הקריר המלח ים

 ע-נ-קית! מגלצ׳ה מגלצ׳ה. נבנה
!נ-ה-דרת מגלצ׳ה

 לבוא יוכלו ישראל קייטני כל
 למעלה-האדו- ובחגים בשבתות

 ולהת- הטוסיק על לשבת מים,
למטה. עד גלץ׳

 סוף־ בראוו הגנרל של בדבריו אות
!״פסוק

 רוביג- סטיב קורפוראל הממ־כף,
 הצבא כל ובשם בשמו הודיע שטעיין,

 בעין תראה לא ארה׳׳ב כי האמריקאי
הערבית. הסחטנות המשך את יפה

למתגלצ׳ים. ספר ובית ער
ל חטיבות שתיים־שלוש נביא
זידונים. ערבים מפני אבטחה

 סידרת־פגי־ השר קיים לכך בנוסף
 בצנרת־ בכירים שרברבים עם שות

 את הביעו הם ואף האמריקאי המימשל
 יודע,״ כמונו ״מי בעמדתנו: תמיכתם

 פאקונג ״כי השרברבים, הובר הסביר
 עצום. לשיטפון לגרום עלול אחד רעוע

להם!״ תוותרו אל
 הפסימי המצב שלמרות הודיע השר

במידת־מה. אופטימי הוא

 ובוקר ערב/ להתגלץ׳ ונוכל
וערב.

תיראו. אתם נחמד. יהיה

18.12 ד/ יום
ישראל ביטחון ג״ד׳: אזרחות

דיין) מ. :(המורה
:,ב ארכיאולוגיה

עתיקים. כדים לחפור איד
 דיין) מ. (המורה:

וזניה. העגבניד, זא' חקלאות
דיין) מ. :(המורה

19.12 ח/ יום
 (באנגלית) :,ז ולשץ עברית
שגיאות.״ בלי נדבר ״כיצד

אבן) א. (המורה:

מ אכסניית קיוסק, גם נפתח

מ״סדו: של משות!

במעלה־האדומיס

לים־חמלח בשלום שהגיעה מתגלצ׳ים קבוצת
האבטחה גדוד :מימין


