
המצלמה את אתך קח
 מעט עוד החלה. הטיולים עונת

 בהדד הנוף את־ יקשט הטבע
 לך שמוך זה יופי יהיה פריו.

 המצלמה. בעזרת בתמונה
 הדרכה, עם יחד אותה,

אצל תקכל
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 הנסיעות נ״כני אצנ כרטיסים
61562!:/ .5ט הל־אביב, ,42 פזא״ה ובסשרדנו

וקרחות שמרוח מנשירת ?סובלים
 חדישים מכשירים ובעזרת חדשה שיטה לפי מיוחד טיפול
מאפשר כיותר

 הנשירה של מוחלטת הפסקה א.
חדש שער של גידול 2נ

 - גמורה כאחריות הוא הטיפול
הכס,? יוחזר אי־הצלחה של כמקרה

ם ׳ נ י ב ו ם ר ו ק י ט מ ס ו ק
 מדופלם כיוקוסמטיקאי רוכין, א. מר כהנהלת

22128 טלפון ,2 פינסקר רחום תל-אביב,

! פקידים
!תלמידים

!סטודנטים
 גרג״ ב״אולפן היום עוד תרשמו
ל־ בשבוע) א 3( הדו־חודשי לקורס

קצרנות
או עברית אנגלית ו/

 5 גורדון בר־קמא, ח. אצל : בת״א
13 החלוץ ״במעלה״, בי״ס :בחיפה

ה ח ל צ ! ה ת ח ט ב ו מ

אנשים
פיג־מה מדוחקי

 פיגארו לכתב שנתן הראיון את
ביש רב כה רעש ושעורר הפריסאי,

 ברית־ ממשלת ראש סיים ראל,
שצ׳וב ניקיטה המועצות ב כיו

 מבטאו, קם הוא ביותר! מקורית דרך
 השולחן על אגרופיו בשני היכר,

ה העתונאי לעבר וקרא שלפניו,
 לרווחים מספיק כבר ״תרמתי צרפתי:

 האונד . . . כמוך!״ קפיטליסט של
ה נאית ל ו  חג את שבילתה כר, ל

אר לחזור עמוד, בחוץ־לארץ, הפסח
 שקבעה מאחר שבת, במוצאי צה

ב כבר ללקוחותיה תלבושות למדוד
 לולה של מטוסו, בבוקר. ראשון יום

 שהמתינו הלקוחות אולם התאחר,
 הגיע המטוס לעזבה. סירבו בדירתה

בצה 12 בשעה ראשון ביום לבסוף
 משדה־ד,תעופה בהגיעה ומיד רים,

 יקו־ שמלות את למדוד לולה החלה
 גילה מתימטית דיקנות . . . חותיה

פרנ אברהם פרופסור לאחרונה
ל, באוניבר למתמטיקה פרופסור ק

 ניסה כאשר ביר,שלים. העברית סיטה
 יוצאת מתי אוטובוס, נהג אצל לברר

ב הסתפק לא לבאר־שבע, מכונית
 יוצא הוא ״מתי ושאל: הנהג תשובת

 ד,נרגז: הנהג אותו שאל בדיוק?״
 גם ״אני פרופסור?״ או יקה ״אתה

 בקול פרנקל השיב זד״״ וגם זה
 סתירה איזו מוצא אתה ״האם שקט,

 ערב שנה, מדי כמנהגם . . . בכך?״
 משלחת השנה גם עלתה הפסח, חג
 מוכתר ובראשם אבו־גוש, ערביי של

 של לביתו ל, ראש מחמוד כפרם
הבי גרינברג, (״תמק״) ראובן

 אולם כקרבן־פסח. חי כבש לו אה
 למצוא המשלחת אנשי הופתעו השנה

 זר. היה אחר. חי כבש רומק אצל
 מד,שייך כקרבן־פסת לו שנשלח כבש

. אד־הוזייל טולימן הבלדואי . . 
באוטו השבוע שנסע עתונים, חובב

 קשות. נכווה בתל־אביב, 5 בקו בוס
מפ אהרון את האיש ראה כאשר
ן,  עולה לכלבים, אותו זרוק גיבור קי

ה עתון גליון ובידו לאוטובוס
 האיש ממנו ביקש ד,ש.ב., של רפש

 לא הנוגים ״אנשים בעתון. להציץ
 מסקין, לו השיב זה,״ עתון קוראים

 . . . העתון את לו להראות וסירב
המח נאשם ד,ש.ב., של אחר נפגע
 חירותי, יעקב עורך־דין תרת
 היעדרות תקופת אחרי השבוע, חזר

 ה־ המחוזי. לבית־המשפט ממושכת,
 שהגן כעורך־דין, חירותי הופיע .פעם

. אחר נאשם על . מת הזדמנות .
 מועצת חברי מצאו לסולחה אימה
 עצ* (״בובי״) שמואל אילת, העיר
 שלא ננר, חנוך העיר וראש יוני

חד שלושה במשך זה עם זה דיברו
 עליזה, ליל־סור מסיבת אחרי שים.

 אחרי* מועצה חברי בהשתתפות
 (״יוסקד, יום!? המועצה חברי המריצו

 (״ישע״) ויהושע כה!* ארקיע״)
 חנוך את להזמין בובי את שפי

 יש אם ״נראה באמרם. למסיבה,
 דם, לו שיש הוכיח בובי דם.״ לך

כש למסיבה, מיד שבא לננר, צלצל
¥ * *פיג׳מה• לביש הוא

יחדיו
ב טזלתסה תכנית הקלטת בסיום

 ברחובות השבוע שנערכה אחת, סירה
 צעירה עלמה ניגשה רדיו), (ראה

 הצתת איש אל אוטוגרפים חובבת
חתי- ממנו ביקשה בן״אמוץ, דן

דיתדת דלתיהת אח תתח הידול דז ייה.


