
 פולנית * מלכות מזון
שמיר קיבוץ מכוורת ממוצרי

 וברזל אשלגן־ קלציום, זרחנית, חומצה של גדולות במרות מכיל מלכות מזון
האדם. גוף בבניו יסודות המהווים

 ודבש. מלכות מזון פרחים), נאבקת מפולן המורכב הפולנית־מוצר
 לגוף. חיוניים ואנזימים חומצות מינרלים, בפרוטאינים, עשירה הפולנית

 מזוך כלל שתפריטס באנשים ונפשית, ניכרת־גופנית הטבה איבחינו מחקר אנשי
ופולנית. מלכות
 "גליל״. מעבדת של ההסברה ממחלקת. לקבל אפשר נוספים פרטים
המובחרות. ובחנויות בצמחוניות בסופרמרקטים, בשופרסל, בשקם, להשיג

טוב לנו עושה ״גליל״

במדינה
דרכי!חדים

הגעדמדו המכונית
מכונית, ומחץ ל8ג העץ

 א7ש טוענים בעיריה אך
מתחתיו מכונית כל נמצאה

חו ביום החריד עזה חבטה קול
 אסרף יעקוב את אחד סוער רף

 הבית, לחצר יצא כאשר בביתו.
עי חשכו בחיפה, 5 צה״ל ברחוב

 קרס בחצר שעמד גבוה עץ ניו.
 שהשתוללה הרוח מעוצמת ארצה
 מכוניתו את תחתיו ומחץ בחוץ,

הקטנה.
 בעצמו לחלץ אסרף חשב תחילה

 כאשר אך הלכודה, המכונית את
 מהחבטה, ניזוקה היא כי הבחין
ה פקחי לבוא עד להמתין החליט
 על לעמוד שיוכלו כדי ,עירית
 לעיריית התקשר הוא הנזק. מידת
ש ביקש האסון, על דיווח חיפה,
 פיצוי ודרש העץ את לפנות יבואו
 ה- רכוש הוא העץ שכן כספי,
לו. אחראית והיא עיריה

 קרה. לא ודבר ימים כמה עברו
נשא והמכונית שרוע נשאר העץ
 פקעה כאשר מתחתיו. לכודה רה

 הפנה הוא אסרף, של סבלנותו
 גוראל, אריה העיר לראש מיכתב

 על בבעייתו. יטפלו כי דרש שבו
 ב־ המכונית בעל נענה זה מיכתב
 זוהר, יוסף מאת תשובה מיכתב
בעיריה. הגנים מחלקת מנהל

 למיכתבך ״במענה זוהר: כתב
 כבוד אל ,1981 בינואר 16ה־ מיום
מח לטיפול שהועבר העיר, ראש

 עוד כי להודיעך הרינו לקתנו,
 ,1980 בדצמבר 28ה־ יום, באותו

מחלק נציג ביקר העץ, נפל שבו
 בעץ מדובר כי ומצא במקום תנו

 ברחוב 5 מספר בית בחצר שגדל
צה״ל.

 על נפל העץ כי מצאנו כו ״כמו
 לפנות נוכל לא ולכן פרטי, מעבר

 מטפלת ומחלקתנו היות העץ, את
 ציבוריים בשטחים הנמצאים בעצים
בלבד.

 לא יום באותו כי לציין ״עלינו
במקום.״ פגועה מכונית כל נמצאה

 היא במיכתב האחרונה השורה
ש רק לא אסרף. את שהפליאה

לכו המיקרה ביום נשארה מכוניתו
 כלל שהוא אלא לעץ, מתחת דה
כא מכן. לאחר גם אותה חילץ לא
 התשובה, מיכתב לידיו הגיע שר

ה היתר, בינואר, 23ב־ שנשלח
מקום. באותו עדיין מכונית

 מה- שקיבלתי המוזר ״מהמיכתב
 דבר רק ללמוד יכול אני עיריה
 ״והוא אסרף, יעקוב אמר אחד,״
 לא כלל העיריה מאנשי שאיש
 היו לא אחרת כי במקום, ביקר

 מכונית. שם היתה שלא טוענים
 כנראה, לעצמם, תיארו לא הם אך

 במשך הרכב את אשאיר שאני
 שאוכל כך לעץ, מתחת רב כה זמן

שלהם. השקר את להוכיח

מישפנו
ה התוסווז ס ס ב

 איומים קיבלה התובעת
 עליה ואיימו טלסוגיים

כגיוה-חמישפט גם
ב איים !״אותך נגמור ״אנחנו

 תמי התובעת גברי. קול טלפון
נע ועיניים שיער בהירת פינקום,

 הטלפון בשפופרת נדהם מבט צה
הח לא היא השיחה. את וניתקה

 כיוון למקומה, השפופרת את זירה
 מאותו נוספות לשיחות שחששה

 במחשבות התעמקה לא אך סוג.
 כי שיערה היא שקרה. מה על

ב שמה את מצא מטורף איזה
לצון. לו וחמד הטלפונים ספר

 הדי כאשר שעה, כחצי אחרי
 שוב חיברה באזניה, גוועו הקול

 מיד לשקע. הטלפון מכשיר את
 זה היה הפעם גם צלצול. נשמע

 ״אנחנו :לה שאמר גבר של קול
 אותך.״ ונהרוג הלילה אליך נפרוץ

 בפשטות הקול אמר הבאה בשיחה
ניתקה היא !״אותך נרצח ״אנחנו

ם60 ל עו ה ה 2268 הז


