
המלאי חישל
דם כל זופה! הקו

 ש׳ 499ב־ מעולה מטיב תלמיד ילקוטי ★
בלבד!

 בגדלים הטוגים מכל נטיעות תיקי ★
שונים.

לחו״ל. לנוטעים מזוודות ★
 מטוגים כטף ארנקי לנשים, ארנקים ★

שונים.
הגדלים. בכל לגברים תליה תיקי ★
ובד. סקאי עור תיקי ★

ש• סססו מעל קניה לכל ש*
 תיקים תיקוני מחלקת לרשותכם ★

הסוגים מכל

לביא ארנקי
ויבואנים יצרנים

ת״א 48 אלנבי

מכוזבים
)24 מעמוד (המשך
השר, כבוד
אותי! משעשעים אתם
 קיצוץ על המדברים אתם, כיצד

 הכפילות את מסבירים תקציב־המדינה,
 רשות־השידור תחנות בין המתמדת

 עובדה על רב? ממון העולה צה״ל, וגלי
 בענייני כמומחה מצביע, אני זו

 מ־סו יותר כבר אלקטרונית, תיקשורת
שנים.

 הוא הזמן במשך היחידי השינוי
גדלה. שהכפילות

 לי ברור זו, עובדה לפי לשפוט אם
 תקציב־המדינה את תתקצצו שאתם

 מאה־שערים שאנשי אחרי אחד יום
פיאותיהם. את יקצצו

תל״אביב הלינגר, 5רלך
 למדנו טוב אחד דבר לפחות

 נגה. מושב של פשיטת־הרגל מפרשת
 ד״ר ארידור, יורם של הבכיר יועצו
 בכלכלה מומחה הוא פלסנר, יקיר

 של הנהגתם תחת ואם חקלאית.
 לאן חבל־לכיש מושבי הגיעו השניים
 ולמנות *למהר כדאי — שהגיעו

 לענייני מומחה עוזר, עוד לשר־האוצר
התנחלויות.

בת־ים אמזלג, ברכה

סכיזופרניה בלי

בטלפון מודעות
ם לכל העתוני

תי במחירי אשראי בכרטיסי כ ר ע מ ה
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דירה למכירה
חדרים 2*

בבת־ים
וארון־קיר דוד־שמש +

03־581979 זמנדזריים אחרי לפנות

 להפסיק מציע הקורא
 רפואי במושג להשתמש

ספרותיים. לצרכים
 הוא סכיזופרניה הרפואי המונח

 מחלה לציין בא הוא מוצלח. לא מאוד
 בין (שסע) סכיזם הוא עיקרה אשר

זו שאין ברור כבר כיום והרגש. השכל

להט רודףז־כלבים
להתאפק!

 מחלות, של קבוצה אלא אחת, מחלה
ביותר. מועט הוא ביניהן שהמשותף

 שסכיזופרניה חושבים עדיין רבים
 ג׳קל ד״ר אצל כפולה(כמו אישיות היא

 זו, טעות לשרש וכדי הייד), ומיסטר
 זה במושג מלהשתמש להימנע כדאי

לצרכים.ספרותיים.' מושאל, באופן

ירושלים גורדין, אלכסנדר

העשייה בלהט
 של תעלול־בחירות עוד

 תל־אביב עיריית ראש
 בעיקבות והבלשים יץ׳ (.צ

הזוז' -העולם הקאקי,'
2395.(

 הכתבה את מיני, לכלבתי, קראתי
 וטרם ,3 בת רק (היא הזה בהעולם

 בעצב, ראשה נדה והיא לקרוא), יודעת
 הכל. את בחיים ראתה שכבר אחת כמו

 היא צ׳יץד של תעלול־בחירות .עוד
מייד. תפסתי שלא כאילו לי, אמרה

 חמתשרו־ו ראש
ליינגר משה

 איש״השנה יהיה מי
הזח' -העולם של

תשמ׳דו לשנת

 אחד איש רק יש ספק, אין
 ראש־דממשלה לתואר: הזכאי

לווינגר. משה הרב בפועל,
 ספר מחבר נקלע אילו

 היזע של לישראל דיבח-הימים
 מראה את מתאר היה בוודאי כך

עיניו:
חבא ההם בימים חם נ  מנ

 יצאו העם.וסריסיו מעיני בגין
 האיש.• -עצוב ויאמרו■. מלפניו

 עשה שתן איש ואריאל
 אשר בשופטים, מילחמה

 המלך סוסי מעל אותו סילקו
 שנקרא משה. והאיש ופרשיו.

א הגויים מארצות  לבו
א במקומו, א ל  בשורת■ הבי

ת -ארש - שלום  הארץ: עם א
 הטוענים ומנגד, בלים. נמר

 איש - ושימעון יצחק למלבות
אובליס. חס רעהו בשר את

 בבית־ יושביס ובולם
ם השיפתותיים,  לחג מרבי

או, אל השב בכלב ואלות.  קי
ם בך ם, הם, חוזרי  על הכסילי

איוולתם.
 אז עוצר אחד מלך ורק

א הלא - בישראל  משו!, הו
חברון. שודד

 אם משנה זה אץ ואכן,
 לזג או מתפקד ראש־הממשלה

 אם מוריד או מעלה זה אץ
 תחת חותר המודח יטחוזהבשר־

 אם בלל חשוב זה אין יורשו,
 אס אוזרת או כך החליטה הכנסת

 או מודאג ארצות־הברית נשיא
 מה יודע לוויגגר משה — לא
 לאות ללא לכך חותר רוצה, הוא

 אחת צעד מטרתו, את ומשיג
צעד.

כיסא. על מתקוטטים אחרים
 אך כתר־הידזשד- על תואר, על
 על השתלם מזמן ככר הוא

 כראש• בה ומשמש ישראל,
 רק כשברשותו בפועל. ממשלה

 אבזרים וכמה רב של צנוע תואר
 דתי־מודרני יהודי של סימליים

 ואשפת- רובה טלית, כיפה, —
 מכתיב הוא — רימונים

שתע לראשי־ממשלות,  לאלה ל
 את מישסרה ולמפקדי פיס

ישראל. של הרישמית המדיניות
 אם הבדל אץ הזה בעניץ

 באלץ בבגץ, או בגולדה המדובר
 בשרון ברבץ, או בפרס בדיץ, או
 נשמעו כולם בארנס. או

 בירכו כולם לתכתיביו, ונשמעים
 על—בתעבד ומי מראש מי—

 את מקבלים מלם כי מעשיו.
 משמש שהוא האידיאולוגיה

 ביותה הבוטה ומבצעה דוברה
ע השטחים סיפוח שי גירוש המו

 נעלבת. שאלה רוצה,' הוא מה -אבל
 אקח קאקי, צריכה שאני פעם .שבכל

 שם שדרות־גורדאו, עד ואסע 4 קו
לכלבים? בית־שימוש העירייה הקימה

 הבחירות כבר שייגמרו .אוף,
 .אני סבלנות, בחוסר אמרה היא האלה,'
.קאקיד צריכה

תל־אביב ששון, אילנה
 תל-אביב שעיתית הוא, מצחיק הכי
 עיסוק חסרי־העבודה לשופטים מצאה

 שהבלשים התמונות את מתאים.
 הם חם, על מעשה, בשעת מצלמים

 להחליט יהיה שעליו שופט לפני יביאו
 או נחלי פרש בתמונה רואה הוא אם

מוצק.
ע מציע אני נאה. עיסוק אכן,  ג

 לפני העירעור זכות תישמר שלצדדים
 בית־המישפט נאמר, — גבוהה ערכאה
 שופטים שלושה של בהרכב המחוזי

של עדינות בסוגיות כי —

 וניהול הפלסטינית האוכלוסיה
הגוייע נגד מילחמודנצח

אח את לשכוח אסור במיוחד
 ישראלי, פוליטיקאי של ריותו

 שמו את להזכיר נהוג שבאחרונה
 אחרי מייד אשמל. לד למובע

 אש־ נשא מילהמודששודהימים
האוני מורי לפני דברים מל

 בידושליע העברית ברסיטה
 אותם ושיתף סגורות, בדלתיים

 נדוניה .קיבלנו הוריו,רהיב
 ליבו את השיח הוא נהדרת,'

שנו אנשי לפני מ ע.  האקדמי
 עם נעשה מה אד שטחים• הרבה
בשט הגרה האוכלוסיה הבלע
 לאתגר, נענה לווינגר חים?'
 את לאנוס פשוט: פיתרון והציע
 בהטרדות, באיומיע הכלה.
 לגרום אפשר ומיריונות בסדור
 לא? ואם רכושה. על לוותר לכלה
במה, אותה לגרש אפשר תמיד

 במלאכתו עוסק לוויגגר משה
ד הפושעת  מאז שנע 13 מ
 במלץ תשב׳ח בפסח שהתנהל

 לראות יכול הוא בהבחן. פארק
 המערבית הגדה בעמלו. ברכה

 התנה־ אץ־ספור זרועה'היום
 ספק־ ספק־ישובים לרוע

 אנשים בה סומים מיבצחע
 על טרור המשליסים מזויינים

 פטורים בה והיהודים האוכלוסיה,
 שהערבים בעוד חוק, מכל

שרירות־הלב. לחוק רק כפופים
 ברכה לראות יכול לווינגר

 שוחרי-השלום ואנחנו. בעמלו,
 בכד תאים הפלסטיני, העם עם

 היום הוא כך, או כן־ אך קללע
 הוא ישראל, של האמיתי השליט

 פרצופה של הנאמן המייצג היום
והרוחני. המדיני
 העברית השנה פרוס עם

 הסימלי השם בעלת רשעחה
 זכאי, הוא — תשגרד — כל־כר
איש־השנה. לתואר ובדץ,

תל־אביב שוורץ, אירית

 ברורה תמיד לא התוצאה בני־המעיים,
ראשון. ממבט

תל־אביב סלד, דני

לידיעת
הקוראים

 מיב־ רשולדזיט קוראים
 לנסח מתבקשים תביהם
 אח לכתוב כקצרה, אותם

 ברווח במכונת־כתיבה תם
 בלבד האחד צידו ועל כפול

 תינתן עדיפות הנייר. של
 למיס־ תמונות למצרפיפ

תביהם.
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