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:הראשון והמייסד העורך
 ז״ל זוארץ מלכיאל ד״ר

:יבל״א דרכו ממשיכי
סילון אפרים ניב, קובי מרמרי, חמך

יכול. לא יותר, יכול לא אני
 מכרסם רק שותה. לא אוכל לא

 המטבע בחלל. ובוהה ציפורניים
 שיש חשבתי אותי. תהרוג הזאת

 הסדרות, כל את בחיים, הכל לי
 שפגשתי עד — ההנפקות כל את
 ׳תשכ״ג ״העפלה״ באקראי. בה

תם שלי,  הפקיד אמר מטבע, ס
 ב̂י הפרידו בקושי ישראל, בבנק
ם לה יקרא לא הוא נינו. ת מט ס
לה. לא שומעים, אתם בע,

*
למדינה״. ״כ״ה את אהבתי
 לבן ״קנה את גם אהבתי

כחול״.
 תשכ״ג ״ההעפלה״ את אבל

מהכל. יותר אהבתי
 בבית יושב קילו. 17ב- ירדתי

אח הבוקר הרהיטים. את ולועס
 את חתכתי שידה, שגמרתי רי

 בדם שמה את ורשמתי הורידים
הסלון. על

־¥-
 גזעי על חורת בן־שמן. יער
 ״העפלה שבורה בזכוכית עצים

 וכלה״ חתן אבני, ויצחק תשכ״ג
 יא-מא- בלבד עצים 20569 עוד

בסע ישראל לבנק פרצתי ניאק.

בש ,20000 שערכה אומרים רה.
יותר. הרבה היא בילי.

*
 מה הגיוני, להיות מנסה אני

 הרצל לי יש ז לעזאזל לי חסר
 סאלד. הנרייטה ושתי (זהב) גדול

 תקום״ ״יהודה עם יוצא וכשאני
 את מסובבים אנשים (תשכ״ט),

ירו ״שחרור גם ושורקים. הראש
 והשעות מאד אלי טובה שלים״

 יפות שעות הן לבד, ביחד, שאנו
 אני הקטנות הסטיות את באמת.

 ובחיפה .1968 ב״חנוכה״ מבצע
 לי מצפה בו שכור חדר לי יש

 למה אז (כסף). ביאליק באהבה
קן כל לי ס ע ה

*
 בי עוברות טרופות מין הזיות

 והיא אני אטומית שואה בגלים.
עירו שנינו _ שנותרו היחידים

 אווהוווו. כולו, בעולם ולחים מים
רק. לא מין. רק לא זה אבל

*
 במעטפה, הגיעה היא הבוקר

 ל״י. 250 סך על חשבון עם ביחד
עלוב... סוף איזה

לפורד רביו

שתרשום״ אמרה ״אמא
 יצחק ישראל, ממשלת ראש

 ינואר בסוף לארה״ב ייצא רבין,
 ו־ ריקים בקבוקים שלושה סל, עם

קרטון־ביצים.
 פתק לפורר יגיש רבין כי נראה

 בכוונתו יש וכן קניות רשימת ובו
ש האמריקאי הנשיא את לבקש
הפעם. גם ירשום

 המצטברים, החובות לאור ספק,
ש וייתכן לרשום פורר ייאות אם

לע מרבין לכך בתמורה ייתבע
ה את לנקות או משלוחים שות

חנות.
 לא יודעי־דבר, אומרים לרבין,

ברירה. תהיה

:כתמונה
פורד אצל רבץ של הפרטים
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אוויר תעשיית
ה פירסמה ,31.12.75 רביעי, ביום

 פי רמות בתרועות האווירית תעשייה
 נקי כרווח החולפת השנה את סיימה

 אי־ למרות וזאת לירות, מיליון 20 של
 הקומודור־ג׳ט מטוסי בייצוא הצלחתה
והערבה.

אחרו כ״ידיעות התפרסם למחרת,
 רווחיה מכלל מחצית ״כמעט כי נות״

 באו האווירית התעשייה של הנקיים
 מכירת פיננסית: מפעילות כתוצאה

 וניירות־ערף ממשלתיות אגרות-חוב
ש כסף :אחרות כמלים צמודי־מדד.״

הממ מן האווירית התעשייה קיבלה
 ממשלתיים, כניירות־ערד הושקע שלה

ה ע״י שולמו והריבית המדד והפרשי
 התעשייה פשוטה: ובשפה ממשלה.
 לירות מיליון 10כ־ הרוויחה האווירית
 ייצור ידי על שלא ישראל, מממשלת

אחר. ציוד או מטוסים
שעברה. השנה עניין פאן עד

 האווירית התעשייה מתכננת השנה,
ברכי מתקציבה נכבד אחוז להשקיע

 מטרה מתוף מפעל־הפייס, כרטיסי שת
הרא ברבע כבר ההשקעה את להחזיר

 כן בזוטא. זכייה ע״י השנה, של שון
 החברה של הבכירים מהנדסיה עובדים

 מילוי שייאפשר מתימאטי מודל על
 הפרס וחלוקת בטוטו משולשים טורים
מסכנין. הזוכה עם הגדול
 דולרים קניית המפעל מתכנן כן

 מתחת והחבאתם בליליינבלום שחורים
ולפ וטדליונים בולים לאסוף לבלטות,

חברות־ עבור בר־טצווה חשבון תוח

 3 תשקיע האווירית התעשייה הבת.
 ״דן כחשבון (כגרושים) ל״י מיליון
 שתזכה טובים סיכויים ויש חסכן״

 750,כ־ססס הפועלים מבנק כשי־חנוכה
 ושימלת־ ״חנה׳לה להצגת כרטיסים
 ל״אמנות למכור תוכל אותם השבת״,

לחיילים, ובהנחות ניכר ברווח לעם״

 לקנות תובל הזה שבכסף סיכויים ויש
נח קיבוץ של הכותנה יבולי בל את
בשוקולד. אותם ולצפות שון

 לתעשייה הצפוי הנקי המוח
 מיל 30כ־ הוא הכאה לשנה רית

 ראוי והישג נאה עלייה זו תהייה
לציון.

ה ד ו ה ח ב ר
 אב בית ראשי רבבות שלחצו שעה השבוע

- החשמל מתג על בישראל  בקע יקרות ואור י
 נוסף מאבק המוצלח לסיומו הגיע הנורות, מן

החופשי״. ״המרכז של
 למר- להרץ, אדיסון, אלוה לתומם מודים אנו

 לנו שהושיטו והאזרחים המדענים ולשאר קוני
החשמל. להמצאת במאבקנו ותמכו יד

 של במאבקיו נוספת חוליה הוא זה, השג
 שערוריית כחשיפת כמוהו החופשי״. ״המרכז

הממ ערבות ביטול דרייפוס, זיכוי ״אוטוקרם״,
אוסטרליה. וגילוי המפלגות׳ לחובות שלה

החופ ״המרכז אנשי ימשיכו לדרכנו נאמנים
האזרח־בוחר. למען לפעול שי


