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ת מייצרת דובק שנה 40 מ־ למעלה איכות סיגריו

)8 מעמוד (המשך
 הלכו והמים / בסביבה, הסכרים כל

 / שבא, מה בכל נאחזו אנשים / וגבהו.
יטבעו. לא למען

 התכנסו / מוצא, אין של זה, ובמצב
 ולטכס לנסות כדי / ״המעמד״ שליחי

 ברצינות / אחד. שכם ולהטות / עצר,
 ,מתוך הופיעו ורבת־חשיבות/ר,ס מצחיקה׳
 / ״נפשי״ תמות פלישתים עם / השאול.

בקול. האחד צעק
 / יומיים לא יום, לא הנ״ל, כל ישבו

 החליפו לא / ודיעות דברים והשמיעו
 של עקבות / במים, עוד מתו לא ביגדם,

 מצפון לפתע, והנה, / ודמעות. זיעה
 הכל / נשמע. ברמה קול / ירכתיים

 קול ויהי / עיניים הרימו התיישרו,
דממה.
 / השליחים זעקו השולחן מצפון ״אז
ה תמיד ״אנחנו / רביזיה. מייד ודרשו

 כיצד / הטלוויזיה. בצילומי / מקופחים
 הרבה כה כשהעם / כזאת, שבעת ייתכן

 / לראות אותנו לו יינתן לא / חב, לנו
הגב!״ מאחורי רק אלא

ץ/ חווה קוכי  פחח־תקחה זלי

תיקוגימ עם טישגל
 שלט של צילום אליכם מעביר הנני

 שב־ הערביים היישובים באחד שצילמתי
ההסברים כי סבורני בית־לחם. איזור

סד ל מו שג ם ליד המ ח ל ־ ת כי
נזיותוים הסברים

 המוסכים, אחד מעל תלוי שהיה לצילום,
מיותרים.

 עברון בן־יצחק, זלמן

לפגטוב מוב דק
 יצחק האמרגן על שפורסמה ברשימה

 הזה (העולם המרחלת״ ״רחל במדור גיזרי
 אי״דיוקים מספר וחלו שמי, הוזכר )2047

 אני לתקנם. מבקשת שהייתי אלי בקשר
 גיזרי, של חברה לא אני חיילת. לא

 אישית, שמירה עליו שומרת אינני בינתיים.
 כמו־כן בלילות. אצלו מתפקדת לא וגם

 אבקש זה. את זה מטרטרים לא גם אנחנו
הטוב. שמי שמירת לשם התנצלות מכם

כ, צילה טו אפקיס כ:
 בנטוב העלמה של הטוב שמה #

 שפורסם מכו נפגעה היא אס ונצור. שמור
 של חברה או חיילת, היא כי אודותיה

 כחבר שנחשב מי על שומרת או אמרגן,
 אחת. רק ולא התנצלויות אלף — שלה

בנטוב. לצילה טוב, רק לה ושיהיה

לקדוש י!יצפה
 שלי בתיבת־הדואר מקבל אני שנה מדי

הביטוח מטעם בזה הרצופה ההודעה את

י45־ ?0ף4-?7ח-0 נ- 1 י/ו סמל ־

 הקדו/#/בגאליקאנטי פיטר

ן הר ו י #לים מזרח 2דם2 ד ת צ רו  י

ס1יר לאומי בטוח לח. 1הט טלי

הקדוש לפיטר הזיקנה קיצפת
 לאומי לביטוח המוסד כי לי נדמה הלאומי.

 הקארדינא־ וכל האפיפיור לשיבחי ראוי
 הקדוש לפיטר מעניק שהוא על לים,

 בקיצבת־ המדובר שמא או קיצבת־זיקנה.
 אותו לנדות חכנסיה עלולה ואז ילדים,

הקדוש?! תואר את ממנו ולשלול
ירושלים ע*, ד♦
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