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בשקיקים
 טעים טבעי,

מבריא-מרענן
 6צו£8זזט שושנים תה
 6ע̂ו1זו12£ מנטה יתה
 6עוץו1ו11£ בבונג יתה
 פירות תערובת יתה

יו/זזטחזצוק
שונים סוגים 7 ועוד י

 בסופרמרקטים, להשיג
ומעדניות מרקחת בחי טבע, בתי שקם,

ט עבור ק פ ס רו א פ מ דוג ם ו  חינ
שרון ,46 לת.ד. לכתוב נא _______________רמת־ה

 צמחים תערובת תה חדש!
בו־רגע נמס ופיחת.

מכחכים
 )14 מעמוד (המשך
 ממשלת חצי זאת, בכל לטובה.
!החוק בקיום תומך ישראל
 שזה להודות מוכרחים אתם
מכלום. טוב יותר הרבה

חולון פדדי, אהוכה

סל 3 0לו1 ולשחק
 מר של קנקנו על לתוהה

 כי גמהרה, יתברר בגין
 של בנוצות ״יונה לפניו
נץ״.

 לתושבי־הצפון הבטיח כאשר
 את שישלח שיערו כולם שקט,
 במו״מ. זאת השיג הוא אך צה״ל,

 איש אישית, שמידט את בהעליבו
בקאהיר. ידו ילחץ כי ניחש לא

 לא חביב שאם הכריז, בקיץ
 ״ינוש זאת יעשו הטילים, את יזיז

 שליח לו בישר ובחורף ורפול,״
 רגן, הצליח. שלא ארצות־הברית,

ה המערב גיבורי לשחק הרגיל
 ה־ שגיבור אולי, הסכים, פרוע,
 תדמיתו את יציל הפרוע מיזרח

במילים.
 שפרס עד ראש־ממשלתנו, חיכה

 שידע, מכיוון בחו״ל, יהיו ורבין
 — רועה בלי כעדר המערך אז כי

 את והציע ממישכבו כארי קם
 ואלמוז־ כהן הגברות חוק־הגולן.

 מחא והקהל דבקה, רקדו לינו
 שגאולה ידע, מנחם (אילו כפיים
כל מחלים היה לא אותו, תנשק

 כתוב היה לא זה אבל מהר; בך
 כמתוכנן, החלו, אז בתסריט).

ברי ובעל בינינו שרשרת תגובות
 מכה הכה הצדדים שאחד עד תנו,
 הכלים את שברו אז אמת, על

קרע. והתגלע
ז מה ואז

 הקודמים, הסרטים את הזוכר
מוע יו״ר ההפי־אנד: את ינחש

 ילך אחר דוד או הנשיאים דון
ובסעו אחר, בכיר אל או לנשיא

 חבר ינאם הבאה החגיגית דה
 נאום ארצות־הברית ממשלת
מפייס.
טובן זה ולמי

גב־ ארבעה בכנסת שיש ראינו,

בגין ראש־ממשלה
בכיסא־גלגלים ברוקר

 היונים שריד. יוסי את מוכרת
ב וכצל׳ה רוזוליו את מגרילים

 שולה במערך מניותיה את יריד.
ברי אין למפ״ם למכירה. הוציאה

נפשה. את למכור אלא רה
 ב־ חודשיים כבר דרוקמן הרב

 עם הקשה במיקוח מכירודחיסול.
 תיסכול. כבר קיבל המר בורג
 תהיה לא כאן :מתעקש בורג

 ב- 80,־ד בן העלם יוסף. מכירת
 מיז- גשי מתעטף. פסים כיתונת

 עצמן. את מוכרות בצנעה רחי
ב עולות אבו־חצירא אנשי מניות
ערכן.

 או ביחד האגודה את מוכר בגין
ה על שפירא התעשיין במפורז.

 שרי כמה מיכרז. הוציא קואליציה
 לשרוף אריק את מוכנים ליכוד
 מזייגרמן עושים הליברלים בזול.
גדול. טרסק

 קונים, אין הפוליטית בבורסה
 ברוקר שיש טוב לא מוכרים. רק

בעד מי יודעים לא בכיסא־גלגלים.

חטסטרומד.
אסטרודוגיח

 מן הקורא של נפשו נקעה
העולם. חורבן על הנבואות

נבו כאשר רבות, תבוסות אחרי
 חורבן על האסטרולוגים של אתם

 ושוב, שוב התבדתה הקרוב העולם
אסטרולו שלושה הפעם התאספו

ב העולם חורבן לנו וניבאו גים
 בשנת גרעינית מילחמה של עטיה
ובאה. הקרבה ,1984

 ל־ הדרך אצה האחרונות בשנים
מת הם שנה ובכל אסטרולוגים

 הבאה, בשנה מילחמה על נבאים
ה המצב על מסתמכים הם כאשר

הקשה. בינלאומי
 ג׳ורג׳ של 1984 הספר ידוע
מיל־־ שאחרי התקופה על אורוול,

וכהן ארבלי־אדמוזלינו גברות
הדבקה במחול ופתחו

וה — במערך אפילו אחד רים,
 נץ שהוא אבא, לאבא לא כוונה

יונה. בנוצות
הרצליה וינשטין, שלום

העונה סוף מכירת
מו — הפוליטית בבורסה

בלבד• כרים
בעיצו החורף עונת בירושלים

 מכירת כבר יש בכנסת אך מה.
העובדת ההתיישבות סוף־העונה.

 יש בסיני. הנסיגה אינדקס עצירת
 היה לא הרמה סיפוח כי חששות

 מיזכר־ אם ברור לא כדאי. עסק
 בכלל ואיך לדולר. צמוד ההבנה
המוכשר. היורד בלי נסתדר

 בקואליציה. ברור איננו המצב
האופו את הפילה הממשלה ואיך

 ערב כבר אנו שבאמת או זיציה.
 יק- בממשלה שלרבין או בחירות.

יש שעם או כיסאות. כמה ציבו
ש או האפטיה. מן יתעורר ראל

 דמוקרא־ בלי ישקים עבות בוקר
טיה.

ם, צבי רמת־השרון מדו

 :השאלה נשאלת גרעינית. חמה
 הזאת השנה את אורוול לקח מהיכן
 על כנראה, הסתמך, הוא ן דווקא
 זה שם התשמ״ד. העברית השנה

מו שהמילה אף ומשכנע, מפחיד
? התשמד :כשאלה פיעה

 זה במושג מכירה אינה היהדות
חו יש כי אף העולם, חורבן של

 בהלך־רוח התומכים דתיים גים
 מקום, מכל וחורבן. קץ של זה

 אחרי כי נזכור שכולנו כדאי
התשמ״ח, שנת גם קיימת תשמ״ד
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