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 שנים ל״ח אלינרלאחר חזרה נכד־האמיר, לחמנו'כנגד בה השלישית, המילחמה בתקופת
 במחיר בה נחו אשר והשלוש השלושה את לראות ונחזור שומרים עליה ונפקיד ונשפצה

 לזכותם טענו אשר בן־השיפחה צאצאי עם הסכסור היה גדול ואולם שקל. ארבע־מאות
דמים. נשפכו לא כחלק, חלק שחילקוה בית־הלל לאנשי הודות ורק עליה
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 ללא כי ייתכן גבר'.הלחץ. והרב, הדין עורך ובראשם חליל, בשולי הקנאים משהתבססו
 זממם. מבצעים היו לא שתום־העיין, החרסים אספן של יורשו החדש״ ״המלך של עזרתו
ר הקאדי של רוחו למורת השני, האולם ואת השישי היום את בידם נתן האחרון זה ואולם ב  ל

״' מקומו. ואנשי הזקן
? ג.

 בת־הארמי של מקומם את גם ותבעו נחו לא מספר כשם ששמו היישוב אנשי
 אבי־ ימשיר אם כי אומרים ויש בלתי, ואין הירושה להם כי באומרם לעקידה״, ו״המובל
דם. הארץ ותימלא הנפץ, חומר הוא - מבוקשם להם יותן אז כי לשלוט, המיקוד

יקרים, צופים
 טמון והיפן המצית מיהו לגלות כדי רמזים וחמישה לירה חמשת־אלפים ולרשותכם החידה בתם לפניכם

 הביטחון, מישרד אל התקשרו אנא אישי, ידע על או ״כעצם״ על הסתמכות תוך מצאתם, אם הנפץ. חומר
החדש. כמדריך מופיעים הטלפונים מיספרי תל־־אבים,

שירות
 שירות. מישדרי כמה עתה לכם נגיש

 מישרד מטעם שירות מישדר
 דקות) 25( הבריאות

 את עובר מוסיקה. בכביש. הולך איש
 מוסיקה. למכונית. נכנס מוסיקה. הכביש.

מו המכונית. מן יוצא מוסיקה. נוסע.
 מנשק מוסיקה. הביתה. מגיע סיקה.

 מוסיקה. עיתון. קורא מוסיקה. לאשתו.
שקט. — נרדם מוסיקה. לישון. הולך

 לא ״האם : השמיים מן יוצאת בת־קול
״ידעת !

 עיניים. ופוקח נבהל האיש
ידעת!״ לא ״האם נוספת: צעקה

חגורה חגרה דא היא
שקרה נזה וזה

 לא מה ״מה... :מפחד רועד האיש
ז״ ידעתי

בחוף להתרחץ ״שאסור :בת״הקול
״ בלי ל... צי מ

 המועצה מטעם שירות מישדר
דקות) 60( תאונות במניעת
 לתל־אביב. מירושלים נוסעת בחורה

 מוצא, בית־זית, קריית־שאול, את עוברת
שו אבו־גוש, קריית״ענבים, מבשרת-ציון,

 משמר-איילון, לטרון, שער-הגיא, רש,
 צריפין, רמלה, כפר-שמואל, גזר, שעלבים,
 אקסי- עושה היא בגהה גהה. בית-דגן,

החגורה. בגלל בנס וניצלת דנט
ה בת אומרת — דם״ לך יש ״אם

 תאונות, על אותו תבזבז ״אל — קול
דוד.״ למגן אותו תרום

 המועצה מטעם שירות מישדר
 דקות, 180( ופירות ירקות לשיווק

 פוקס-מובי- יומן פלוס בצבעים,
דקות) עשר והפסקה טון

 לא אוהרה סקארלט המישדר: תקציר
יו אוהבת היא מי את להחליט מצליחה

 לסלי את או גייבל קלארק את — תר
 בעניין זה בטוחה, כן שהיא מה הווארד.

 המלפפונים את אוהבת היא המלפפונים.
 רוחצת תמיד היא רחוצים. כשהם שלח
 שח- חוטפת היתה אחרת המלפפונים, את
 את אתה גם רחץ מזמן. כבר פת

!מלפפוניך
 המועצה מטעם שירות מישדר זה היה

 לפסוקו עתה נעבור — ולפיתת לירקות
יום. של

 לקבלת בדרישות הקלה המישטוה
 רק היוס אדם צריך למטשה, נשק.

 לאחזקת רשיון לקבל כדי תעודת־יושר
כלי־יריה.

 115 קנה בנמל־אשדוד העובדים ועד
 הזמנת לפי מרוכזת, בקנייה אקדחים

הפועלים.
התקשורת) בכלי המתפרסם (מן

לימורי. —
מה. —
 קו־ גבינה תביא לעזיז, לך —

שחור. ולחם טג׳
רוצה. לא —
 אביא שאני או רע ילד לך —

שוטר.
מפחד. לא —
 אקנה אני למכולת תלך אם —

חד של ליומנה כרטיסים שני לך
רנית.
!תזכרי אבל בסדר, —
 את לקחת לא רץ, אתה מה —
הסל?

לקחתי. —
והאקדח? —
בסדר. זה בכים, —
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 שחור ולחם קוטג׳ תן עזיז, —

העולם. פלאי ותמונות
העולם. פלאי תמונות אין —
 שתי בצד שם אותך ראיתי —

תמונות.
למכי לא וזה בצד שמתי לא —

 ולך שלך הדברים את קח רה.
מפה.

 אבל האקדח, את שולף לחמורי
ראשון. יורה עזיז

ו* + *
1 שלי הילד את הרגת אתה —
ראשון. שלך הוא —

 מתוך יורה לימורי של אמא
 על היוגורט מחוסל. עזיז המעיל.

אדום. נהיה הריצפה
לי של לבית שבאים השוטרים

 אבא מרוכזת. אש חוטפים מודי
המד בחדר מתבצר לימורי של

שלו הכיוונים. לכל ויורה רגות
הרו אזרחים וחמישה שוטרים שה

פצועים. עשרות כמה גים.

 חורים עושה לימורי של אמא
האמבולנסים. של בצמיגים

מק מתת יורה לימודי של אח
מ חב׳רה שלושה ומשכיב לע

 את לפוצץ שניסו האזרחי המשמר
בזוקה. עם הבית

במר יורה לימורי של אחות
 של האטליז את ומפוצצת 81 גמה

 ועקגין של המספרה את מושה,
 מיפעל דוכן יד שעל הניידת ואת

בבגיאן. של הפיס
 לבאר נכנם לימורי של סבא

 הכארמן הזגוגיות. כל את ומפוצץ
לי של סבא הריצפה. על נשכב
 ה־ כרזות כל את תולש מודי

, ״וונטאד״.
 מתקינים האוטובוסים .נהגי

שר ולוחות החלונות על רשתות
במק האזרחים רסיסים. נגד יון

לטים.
 ב־ לתומם שחלפו מחבלים, שני
 ממולכדת, מזוודה ובידם איזור
וברחו. היריות מחילופי נפצעו

 מישפחתו ולבני ללימורי הודות
חמור. ביטחוני פיגוע נמנע 11

 מסאז׳ים? יקבלו גברים שרק למה
להרפייה זקוקים שלכן השרירים גם

המעטים מטובי שניים אלינו הגיעו לאחרונה
מצרפת וז׳יטון אסימון

 חינם טוש פלוס אינטימי עיסוי תקבלו אצלנו
עממיים במחירים

פיג״ שוביניסט ״מייל בברכת
זוארץ מכון
1 זוארץ רח׳

האחרון ברגע

בשביתות למילחמה חדשה דרך
 לחוגי מקורב ממקור נמסר בשביתות למילחמה שפותחה חדשה דרך על

המעסיקים.
 בימים לשימוש הנראה כפי תיכנס תרופת־מנע, מעין שהיא החדשה, השיטה

נסיוני. באורח הקרובים
 י הטלפון ואת המעסיק של האיירקונדישן את הפועלים ינתקו שבו מיקרה בכל

 את יוציא גם ואולי הפועלים של האיירקונדישן את מייד המעסיק ינתק — שלו
 שלהם. מהוליאנטים האוויר

מובטחות. טובות תוצאות




