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ת סיגריות מייצרת דובק כו שנה. 40מ־ למעלה אי

 אופי עם סיגריה ספיטול־
הרציני למעשן

מספקת. מלאה, עשירה,
 טבק מסוגי עשויה הטעם. מלוא את המחפש הרציני למעשן

זו. לסיגריה בקפדנות שנבחרו ביותר מעולים
€ץ1)01 אדום־זהב־כחול. בקופסת 3

הרציני למעשן אופי עם קפיטול-שמריה
'עקבסון ריד פוסוס £

 לו שחתכו די לא פרי! אולסי מיסכן
 דייסה לו עושים עוד הברית־מילה, את

מזה. שלמה
 מיפי משום־מה, נחשב, העורלה חיתוך)
 את הוכיח א ל הוא אך בריאותי. על

 ברדיו הודיעו הנה, הוא. נהפוך עצמו.
 ניצחו דווקא צמודי־העורלות שההולנדים

בכדורסל. נטולי־העורלות, הפועל, את
. בראנו אלוהים ם י מ ל ש ו  איוולת מ

 ביצירתו. תיקונים לעשות מצידנו וחוצפה
 לקורבן, אייל לאברהם זימן כשאלוהים

בפי התכוון הוא יצחק, בכורו את במקום
 בלבד. סימלי להיות צריך שהקורבן רוש
בכו את קורבן מעלים אנו שאין כשם

 אין כך — פידיון־הבן חוגגים אלא רינו,
 להסתפק אלא הגוף, מן אבר בפועל לכרות

סימלית. בברית־מילה
למקו צמודה להישאר חייבת העורלה

ובא !תיכננה האלוהית שההכרה כפי מה,
 רבותי, ומים. סבון יש — לניקיון שר

 העת שהגיעה דומני !בג׳ונגל חיים איננו
!השם למען המסורת, את קצת לשפץ

הפלסטיים, והניתוחים ההשתלות בעידן
 למעוג־ עורלות להרכיב בעייה תהיה לא

 ולאות — למשל הפועל, (לשחקני יינים
 מנתח־מתהיל כל למכבי). גם סולידאריות,

ב להתאמן ישמחו לכירורגיה וסטודנט
 — כולם נשכרים ייצאו וכך זה, פרוייקט
והדת. המדינה הלאומי, הספורט

 ימשיכו הם יפסידו: לא המוהלים גם
 סכין עם אבל הברית, טיכסי את לנהל

, מפלסטיק.
חולון גודדגרט, חנן

פרי תשא הסבלנות

 בהקשר ו״נגד״ ל״בעד״ הכבוד כל עם
 מציע בוושינגטון, הנעשים השלום לתהליכי

 לקברניטי להם נניח העם, שאנו אני,
 המשא־ את לנהל. הצדדים משני השלום

הפרעה. ללא ומתן
 ואל העם, נציגי נבחרו דמוקרטית בשיטה

 אנו שרק זה יקר במכשיר לפגוע עתה לנו
לרועץ. לנו לגרום עלולים נסטה, באם

 בוחרי בין נמניתי לא שאני למרות
להת אין כי בדעתי אני עומד הליכוד,

זו. בשעה ולשריו הממשלה לראש נכר
תל־אביב הירשהורן, מאיר
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