
מכתבים
שקיים. ומכנסי־קיבוצניק חת־צווארון

 נאמר מזדקנים. נערי־שעשועים ■שניהם
 — ויא׳סר נשים, אוהב ׳משה ני כבר

 !משה, את אוהב משה אמת. לא וגברים.
 גם־יחד שניהם יאסר. את — ויאסר

 ובמצלמות־ באמצעי־התיקשורת מאוהבים
הטלוויזיה.

 וזה ברבי, זה — מאמינים ויאסר משה
 אחת: בלשון מתפללים שניהם אך במופתי.

 היומית הכותרת את לי תן שבשמיים, ״אלי
בעיתון.״ שלי

 — לזמר מה להם אין נאשר שניהם,
 של ביותר הגדולה שעתו זאת. אומרים

 האו״ם; של הכללית העצרת היתד. יאסר
 העצרת — משה של ביותר הגדולה שעתו

ויצ״ו. נשות של הכללית
 הם לכן, דגולים. סוציאליסטים שניהם

 מיסד לוחמים על־ידי יאסר ׳מוקפים: תמיד
 — משה והמקופחים; האומללים למען דים

אר אספני אמריקאיים, מיליונרים על־ידי
״אלטע־זאכען.״ ושאר כיאולוגיה
 שיהפכו ובלבד לבל, מוכנים שניהם

 היווני השוטה כמו בדיוק בני־אלמוות.
 דבריו לפי — אשר הרוסטראטוס, הקדמון

 באש העלה — שווייק האמיץ החייל -של
 על־מנת באפזוס, האלה של מיקדשה את

 ובסיפרי־ בעיתונים לנצח שמו את לחרוט
הלימוד.

 כל- סופרמנים בעצמם רואים שניהם
ואיכן: בלתי־מנויצחים. אלי־מילחמה יכולים,

 -שלו... שר־הביטחון והאחר ראש־ממשלה,
להייפך. או

 תל־אביב שריק, יוסףן
כימ7כ7 הומגי חיסול

 ׳סגן־ניצב של הודעתו על להגיב ברצוננו
 בעלי־תיים מחלקת ראש מוזס, אלכסנדר

 כך על מוסר הוא בה ישראל, במישטרת
 כלב־מישטרה,הוא כל של הקריירה שסיום

במוסד־ימחקר.
 הוגן מישחק וכללי עיוות־צדק איזה

ששי לאחר אשר לאדם, ומסור נאמן לרע
 במעבדת הוא סופו במסירות, .אדוניו רת

וסבל. כאב היא מנת־חלקו שבה מחקר
 ו־ מטריאליסטית שגישה בטוחים אנו

 אוהבי- מצד התנגדות תעורר זו חסרת־רגש
 מרגישים אנו הומניטריים. ואנשים חיות

 בעלי-נלבים לבקש שיכולים שהמינימו׳ם
.מא שהם למטרה כלביהם את המיוסרים

 להעבירם הוא וביעילותה, בחשיבותה מינים
להש או צער־בעלי־חיים, אגודת לידי

בסבל. מלווה שאינה הומנית בשיטה מידם
פרידשטיין, דה7הי

תל־אביב צעו־בעלי־חיים, אגודת יו״ו
המיימוגה חנינות

ה ממן קיטי בין מפליא דמיון איזה
האחרון הגליון של 43 בעמוד יפהפייה

 רבים ערבים של מותם כבר גרם יאסד
 השחור״ ״ספטמבר (ראה יהודים... מאשר

 יהודים של מותם כבר גרם .משה בירדן).
 יאסר... לזכותו שזוקף מכפי יותר רבים
יום־הכיםורים). מילחמת (ראה

 יהד של דדלאומית במדינה רוצה יאסר
 רופין, החלוצים הציונים כמו וערבים, דים

 המנדאט. בימי ווייצמן בובר כצינלסון,
 שתביא ברגע בדיוק, דבר אותו ירצה משה

דבין. יצחק את במבוכה כזו דרישה
 ויאסר משה אין אלוהים, בשם מדוע,

 ״גדול בחגיגיות: ומכריזים יחד מתאחדים
להיות יוכל האחד נביאו.״ ויאסר משה, הוא

טעותלעולסצודקת

 המשגעת העלמה ובין ),1955 הזה (העולם
.41 בעמוד מיימון קיטי

גן רמת־ קטן, חכיכ
 האחת. מן השתיים טובות לא הפעם •

 הסופי ושמה גברת, אותה היא הגברת
תמונה). (ראה מיימון הוא
לאיור ייהוד כין

 קיריית־ העיירה את העוזבים התושבים
.״תוכ הפכה כיצד היה, עדות הם שמונה

הגליל.״ איוד ל״תוכנית הגליל״ ייהוד נית
קיריית־אתא כרי?, מרס?

והיצור העבודה לפדיון המכון
ההדרבח 13־10

ור ה אז פ י ן ח ו פ הצ ו

ס 01נ1וק1 גתח!״ פבונארמוץ בחודשים סי ו
 17.2.75 מעריב,

רמת־גן חן, אליהו

 הובאה היוני מרבת
בארגו לתחרות

שיגרתית הבלתי למלכה ממושכות הריע הקהל
תח רצופי נכונה גדורה הפתעה

 רפתע, כאשר היופי, מ?כת רות
הכ טכס שד השיא כרגעי ממש

 דהיכד היופי מדכת הוכאה חידה,
ארגז. כתוך...
 את לבמה לקרוא החל כבר המנחה

 אליו ניגש כאשר הסופיות, המועמדות
 אוזנו. על מה דבר ולחש הטכס מנהל
והמנ בקהל, הפתעה של רחש עבר לרגע

 ברגע' לי ״נמסר ואמר: למיקרופון פנה חה
 אלה ברגעים תגיע היופי מלכת כי זה

 ואל כפיים למחוא החל הקהל לבמה.״
 שהעלה מסתורי עץ ארגז הועלה הבמה
 אות נתן המנחה בקהל. המתח את לשיא
 את-מיחסה במהירות הסירו גברים ושני

 ליידי כולם לעיני נתגלתה ואז הקרשים
 כפיים מחיאות יופיה. במלוא קריסטל
כאשר המנחה את ליוו סוערות וקריאות

 היה לא ואמנם ההצבעה את לערוך ביקש
 למלכת נבחרה קריסטל ליידי בדבר. ספק

אחד. פה — היופי
 המלכה את המנחה הציג נרגש בקול
עו מצרפת עולה קריסטל, ליידי :החדשה

 רבות שנים מזה הכביסה בשטח סקת
אי מידותיה רב. ומוניטין נסיון ובעלת

.60X40X80 דיאליות
ה הכביסה תוכניות כל — תוכניותיה

אפשריות.
 העיתונים בכל פורסמו הטכס למחרת

החדשה. היופי מלכת על נוספים פרטים
 בעלת היא קריסטל ליידי הכביסה מכונת

 מעלות, 100 עד הרתחה היתרונות: כל
 עין. מרהיב ועיצוב משובח אמאייל ציפוי

 אין בהפעלה. ונוחה לחלוטין אוטומטית
 — קריסטל בליידי נמצא שאינו יתרון
 מכולן והחסכונית הטובה הכביסה מכונת

היופי. למלכת גם אחד פה שנבחרה —
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