אם תשמור את כספן עד לאחר הבחירות הוא לא יהיה שווה פרוטה!.
לכן מציע לך הבנק המאוחד  2תוכניות ביזבוז:
תוכנית אפס צמוד מגינה עליך מפני
פיחותי״הענק הצפויים לאחר הבחי
רות .בתוכנית אפס צמוד דואג הבנק
המאוחד להצמיד את כספך לאפס.
עם תוכנית אפס צמוד אתה לא יכול
להפסיד כלום משום דבר .אפס צמוד
לבטחונך הכלכלי.
עם תוכנית ביזבוז  10,000אתה
מרוויח מפיחותי־הענק שלמחרת ה
בחירות .בתוכנית ביזבוז 10,000
מבזבז לך הבנק המאוחד את כספך
בשבילך ומוסיף  1,000ל״י ביזבוזים
משלו על כל  10,000ל״י ביזבוזים
משלך .תוכנית ביזבוז  10,000מגינה
עליך מאסונות כלכליים .אם תשקיע
בביזבוז  10,000אומנם גם לך ,כמו

לכולם ,לא יהיה גרוש אחרי הבחירות
— אבל אתה לפחות עשית חיים.
ביזבוז  10,000על הכיפאק.

ב ש בי ל ך במיוחד

המק המאוחד״
אחרי הבחירות

 250,000חתמו
בשבוע הראשון!

ואתה ?
חתום עוד היום!
אל הכנסת,
אנו ,אזרחי ישראל החתומים
מטה ,תובעים שישראל תעשה
משהו נגד הרודן השחור וה
מטורף מאוגנדה .אנו דורשים
שישראל תשלח מפציצי הרקו
לס ותזרוק על אידי אמין את
חיים גורי .אנו משוכנעים ש
אפילו לא יגרום הדבר למותו
של אמין ,הרי שאין ספק בלי■
בנו שאחרי שבועיים במחיצתו
של גורי ישתגע אמין פל-כך עד
שיהיה לנורמאלי.
בכבוד רב,
שם
כתובת

אנחנו
לא ימין
לא שמאל
לא מרכז
לא מאחורי
לא מלפני
לא מצדדי
אני פוקח
את עיני

...........־ .....
מצביע כעד
חתימה ................. .............
גזור ושמור ! גזור ושמור ! גזור ושמור !

הולכי ם ע ם ה מ ע ר ך ?
זה היה יום שישי רגיל .אחרי הצהריים שיחקנו שערים
קטנים .יפתח הכניס שגי גולים ,אבל הפסדנו בבל זאת .בערב
נפגשנו אצל ארהל׳ה .אכלנו עוגות גבינה שמירה קנתה ,והסתכלנו
יחד ביומן השבוע .אחר כר שוחחנו על ״המצב״ .צ׳יפ שאל מה
יהיה .אריק בא עם תמי וטליה .אורי טען שלמרות הכל .מיכה
הביא וויסקי וכמה בנות .שמענו את אייבי .זוהר הציע שבכל
זאת ,בכל זאת .אורית וצפי באו עם איזה פרעה .שתינו עוד יין.
ארהל׳ה הפעיל את הסטריאו ,שהוא בעצם קוואדרו .גידי וענת
רקדו טוויסט .יפתח הסכים שלמרות הבל .מישהו עימעם את
האורות .בולם רקדו סלואו ושתקו .כץ שאל למה לא ,בעצם .אריק
סיפר בדיחות .שאלתי את המי מה היא אומרת .תמי אמרה
שדווקא כן .אני לא יודע מה הם יצביעו ,אני לא יודע מה אתם
תצביעו ,אבל אני תפסתי זיון.

בכל ז א ת בכל ז א ת

תפסיד את בל כספך
תאבד את מקום עבודתך

טובות־הנאה

לכן אנחנו מציעים לך

מודיעה

אחרי הבחירות
אחרי הבחירות
תתייאש מהחיים
כבר עכשיו

כל האמצעים כל השיטות

להתאבדות
יבתער — בגלולה — בכדור — בשקט?
 —1בקפיצה — ללא כאבים — בזול
[בדריסה — ברעש — בגז — בחשמלן
נ— בהידור — בטביעה — בתליה — ז
{עם כאבים — ברעל — וגם לפי|
הזמנה.

והצעה מיוחדת
ושיטת התאבדות מהפכנית שתגרום!
נלמותך מבלי שחברת הביטוח תרגיש[
!במירמה ותזכה את משפחתך במלוא!
(סכום הביטוח לרווחתה הבלבלית|.

סודיות מובטחת,

כי החלה ההרשמה
לקבלת טובדודהנאה
לשנת תשל״ח 77/78
בתחומים הבאים:
א .ג׳ובים ומישדות
ב .שיכון ודיור
ג .מפעלים וחברות
הועדה חוזרת ומדגישה למעוניינים כי
על פי החוק ניתנות טוגווד׳הנאה אך
ורק על פי הקריטריונים הבאים:
א .קשרים משפחתיים עד דרגת נים.
ב .חברויות נפש או ידידויות אמת.
ג .יחסי אישות מעל ל־ 10ימים.
ד .שירות משותף בפלמ״ח או בצה״ל
עד סוף  .1959ה .כל פרוטקציה ברת־
הוכחה אחרת.

המועד האחרון להרשמה
30.4.77
1
*

חברת ביטחון
למשפחה

1

טובת־הנאה —
מתנה נאה!

אבא ,אני אמרתי לעיתון כל מה שאמרת לי להגיד ,שהערבים
תמיד תוקעים סכין ארוכה בזאת בגב ,ושאסור לתת לערבי כלום,
רק מכות ,ושאם ניתן לערבים אצבע הם ירצו א ת כל היד־אליהו
ותל־אביב ,ושאם ניתן להם חלקים של הלב של הארץ אז
בהתחלה הם יעשו באילו ,אבל בגלל שערבי נשאר ערבי גם
ארבעים שנה אהרי מותו ,אז יהיה לי מלחמה ואני אמות ,ואני לא
רוצה למות ,וגם בכיתי ,כמו שאמרת .עכשיו תקח אותי לים ?

בן בני ,אקחך
לים ,יען כי ילד
טוב אתה.

