
כיף! זאיזה פינוק איזה הילדים! בחדר מיני 12"זניט
 בטלויזיה לצפות יסלים הילדים

 לכם, להפריע מבלי בחדרם,
 שבת במוצאי רחים1א ןכשבאים

 ־מבט ת1לרא דווקא צה1ר והבן
 אתם בעיה, כל אין - ספורט־־
 בסלון. האורחים עם יושבים

 הספורט מתכנית נהנים והילדים
הילדים בחדר

 לילדיכם להעניק רוצים אתם אם
 אתם שגם מתנה אמיתית, מתנה
 טלויזיה להם קנו ־ ממנה תהנו
הקסמים. מעגל עם מיני 12־ זניט

 משוכללת טלויזיה - מיני 12־ זניט
 להפעלה. וקלה ניירת ביותר,

במיוחד. טובה בקליטה ומצטיינת
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שראל ... הברית בארצות המובילה הטלויזיה ובי

)7 מעמוד (המשך
 שבני — הזה הכאוב הפרדוכס את קלות

 למיב־ המסוגלים הצברים, ארץ־ישראל,
מב כה ומדעיים טכנולוגיים צבאיים, צעים

מב ואביונים סטריליים כה הינם ריקים,
מב ופוליטית. אסתטית הומאניסטית חינה
 רועה־הצאו על עולים אינם הם זו חינה

 בולגריה. — מולדתי בארץ ביותר הפשוט
מעון ספרד פמפלונה, ברוד, ש

ה מ■ א ח ר י מפ׳י□ א
ארסית) (אגדה
 הרבה לפני חמודים. ילדים שלום
פולי היתה שקיעות והרבה זריחות

 דני, (נכון, הארץ כדור על־פני טיקה
 בתוך בחול). כמו,מישחק זה פוליטיקה

 מיפ־ עמדה קטנה, בפינה הפוליטיקה,
 נחומי (נכון, מפ״ס לה שקראו לגה

 שכולם לאוטובוס תור כמו זה מיפלגה
ראשון). לעלות רוצה אחד וכל דוחפים

 למטבע לשמאל, מימין הלך השעון
 פלוס היה לחשמל צדדים. שני היו

 הכי־הכי. שהם חשבו וכולם ומינוס
הח וחמוד, שקט העולם היה עוד כל

 למיס. מעל הראש את המיפלגה זיקה
 הזמן במשך חיים. ציוצי והשמיעה

 הראש, את להחזיק קשה כבר לה היה
מיפי של הכתפיים על קפצה היא אז

 יכולה היתה היא וככה אחרת לגת
הנוף. על להסתכל וגם לנשום גם

 השעון עצוב. ׳מישהו קרה פיתאום
החש התהפך, המטבע לסגת, התחיל

שהח זו הגדולה, והמיפלגה נפסק מל
הת לטבוע. התחילה הקטנה, את זיקה
 המיפ־ המים. מתוך בועות לצאת חילו
 אף אבל להנמיך התחילה הקטנה לגה
 וגם שוקעת, שהיא לב שם לא אחד
 היא פיתאוס הרגישה. לא עצמה היא

 יש למטה. נורא שלא־כל־כך הבינה
מזי כולם שבחוץ מתי ובקיץ, שקט
נעי לחות בפנים להרגיש אפשר עים,
 לנשום, קשה שבמים מיכל, (נכון, מה.

 לנשום. צריכם שלא כאלה יש אבל
ה על במחשבה מדי יותר עסוקים הס

 הם אם לנשום. זמן להם ואין חיים
למות). יכולים הם כן, מתים?
 לה שיש הזאת המיפלגה על אמרו

 עוזי, (תכונות, טובות. תכונות כמה
מפו דימיון דימיונות. כמו משהו זה

 כל במשך תכונה). הוא למשל, תח,
מאוח אך מעטה, היתה היא השנים

 דברים הרבה על נלחמה היא דת.
 מאחרי הסתתרו כולם שמסביב למרות

 לשפס. מתחת להם וחייכו מימחטות
 היום מאד. התכופפה והיא עבר, הזמן
 אי־ אבל למים מתחת נמצאת היא

 בועות אפילו כי איפה, לדעת אפשר
 שם רואה היא אולי רואים. לא כבר

 וציב־ עשיר ונוף קונכיות אלמוגים,
 אולי הנשמה. על לה טוב ואולי עוני
 איזה של במלתעות שם נטרפה היא

 פוליטיקה יש שם גם ואולי כריש,
בשמיים? היא ואולי ומלוחה. רטובה

 משהו חמודים, ילדים תראו, אם אז
 טעם, בלי צבנב בלי לאיבוד, הולך
 — דברים מיני כל עוד ובלי ריח בלי

מפ״ם. את שמצאתם חמודים, תדעו,
עין־השופט שרון, אכרה□

ה ט 11 מ לי ה ל ר ו מ ס ק ב ו ר
כתמים נגד חדיש טסט אוטגות כיצירת המעוצכים הטפטים כיותר היסה המתנה

ציניקן אלוהים
 נוספו ■הישראליות האטום לפצצות

 באמת עכשיו לחי! כה הניטרון. פצצות
 בדיוק המתאימה פצצה זוהי ביטחון. יהיה

וב בדם אדמה רכישת — העם למטרות
 זמן־ של הציפיה את מונע נם וזה יזע.
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