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 בפמלייתו שיצאו האנשים 90
חב ברובם הם לאפריקה שרון של
 ההמוני הסיור חרות. מרכז רי

 לכן. קודם ימים כמה לבנון, בדרום
חרות. אנשי טהרת על היה הוא גם

הש אנשים אותם האם מעניין:
 ששר- או הטיולים, בשני תפר

 מוציא הביטחון) (סליחה, התיירות
תורז לפי אחרת, קבוצה פעם בכל

ירושלים שכתאי, ציפי

1 והתנחל את ילמד מ•
כ״עד־המישמר׳׳ פרץ של קריקטורה

מטייליןן כיצד

דואר. בסניף הרפתקה
נכ בינואר, 14 השישי, ביום

הרחו בקרן לסניף־הדואר נסתי
 אבן־גבירול. אנטוקולסקי בות

 אחד חשבון-טלפון לשלם רציתי
הרפת שאעבור ידעתי ולא ויחיד,

קה.
 בתור וחצי. 11 היתד. השעה

ובקו אנשים שישה עמדו לפניי
אפשר פקידים. שני ישבו פה

 הופיעה בתה שעסקה הגברת של
 בלקוח טיפלה היא אחרת. פקידה

 לסגור החליטה ואז בלבד. אחד
תו כשהגיע בדיוק — הקופה את
 שהתיי- אחרי כשעה זה היה רי.

בתור. צבתי

 לדבר וביקשתי פקעה סבלנותי
 טייכמן. מר הסניף, מנהל עם

שהמ עד שעה רבע לפחות עברה
לש־ בטובו הואיל חסור־הסבר נהל

ניס הפקידה ).12.45 היתד. שעה
ה עלינו, .גם אותי: לגחם תה

צועק.״ הוא עובדים,
 דואר מנהל אולי אני. לא אם

 טייכמן מר את ילמד תל־אביב
ז הסניף את לנהל

תל־אביב ג״ל,

 עליה מסתמנת ״המהפך״ מאז
במדינה העוני בהיקף ברורה

המוסד מסקירת □ העוני לקו מתחת כיום חיות ילדים, מרובות רובו משפחות, 33,900
17.1.83 רונית״ ח א ״ידיעות מתוך כותרת

בעקרבים' ואלו! בשומים אלה

ב יתנהל שהשירות לצפות היה
ש רבע היה. כך לא אך מהירות,

הפקידה פנתה יותר מאוחר עה

ו כוס־תה, לעצמה להכין באשנב
 את לשרת אחד פקיד רק נותר

הקהל.

במקומה דקות. כמה עוד עברו

בד לא ז אותי לשמוע אותי. מוע
ו התלונה לשמע התרגז הוא יוק.
אמר לא אחד .אף :בצעקות פתח

מאוח כל־כך בשעה לבוא לך
 איך אותי תלמדי לא ו,את רת!״
הסניף!״ את לנהל

(ה־ לתור חזרתי בלית־ברירה

לזז ב סד נ הל־־

כזז רי ט לעו־ד8ח ו
בישראל. עניים

 עם להיסיב הבטיח הליכוד
ל לביטוח המוסד העניים. המוני
 מיספר כי השבוע, הודיע אומי

ה בשנים הוכפל בישראל העניים
ה ששילטון האביונים, אחרונות.

סוב בשוטים, אותם ייסר מערך
עקרבים. של עולם תחת עתה לים

 ז עדיפה המיפלגות משתי מי
 לא עוד כל טריפה. וזו נבלה זו

עצ על להגן הדפוקים יתארגנו
 השכונות, תושבי עוד כל מם,
 הילדים מרובות המישפחות בני

 בתע־ הבלתי־מקצועיים והפועלים
 מיפל־ יקימו לא ובחקלאות שיה

מצי ישתפר לא — משלהם ות1

תל־אביב כוזגלו, ענת

לידיעת
הקוראים

 מיכ* השולחים קוראים
 לנסח מתכקשים תכים
או לבתוכ כקצרה, אותם

כ כמכונודכתיכה תם
 האחד צירו ועל כפול רווח

 עדיפות הנייר. של כלכד
 תמונות למצרפים תינתן

למיכתכיהם.

והבלונד־ת הגינטלמן
 עברון רם שומר כלל בדרך

 אל פונה הוא מירבי. איפוק על
 אין אם גם רב, בכבוד מרואייניו

 מדקדק הוא בייחוד לו. ראויים הם
 על — פוליטיקאים של בכבודם

גברים. הם כאשר וכמה כמה אחת
בינואר) 17 הזמן, (זה הפעם

 מולו כשהתיישבה ממינהגו. חרג
 חזק, לפתע הרגיש רחנבלום, פנינה

 מעצמו והסיר ללשונו דרור נתן
 הוזמנה הגברת נימוס. של רסן .כל

להש עומדת שהיא מכיוון לאולפן
 מה קדם־אירוויזיון. בתחרות תתף

 כזמרת כישרונה בין למשל, הקשר,
 זכות באיזו ההרפסי מחלת ובין

הגב ברשימת עברון מר מתעניין
המרואיינת? בילתה שעימם רים

 בהצלחה המשחקת רוזנבלום, כי עד כל־כך גסות היו רמיזותיו
 שאיבדה כמעט המטופשת, הבלונדית תפקיד את רבות שנים במשך

 רק אך לו. המגיע כפי לו והשיבה עצמה על שעטתה המסיכה את
המטומטמת. היפה להיות וחזרה התעשתה, מייד לרגע.

 מיניותה המרואיינת. ספק ללא ניצחה השניים בין בתחרות
 את כל לעין חשף כי עד המיקצועית, דעתו על עברון את העבירה

 כמעט שם שהתגלה מה המעונב. הג׳נטלמן דמות מאחרי המסתתר
 הקאריירד, את בנתה שבעזרתן המסיבות, את להסיר לרוזנבלום שגרם
 ידעה היא אך ואינטליגנטית. חכמה אשה היא כי ולהוכיח שלה,

להתאפק.
לא. האדון המיקצועי. במיבחן עמדה הגברת

חיפה חיימוביץ, שושנה

רוזנכלום מרואיינת
העניבה מאחורי מה

2369 הזה העולם


