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 ,מילים להחליף וברצוננו יש החמוד. הגבוה,
 ״שלום״, האחת המילה את אפילו לאמר
 אני אשר נאה. לא זה — ברחוב אולם

 כבוד בך שיהיה בן־אדם. היד. — אוהבת
 ביושר, לנהוג אמת לדבר שתדע עצמי,
 — תשאל כשלעצמי, אני .30—25מ־ וגילך

חושבני.״ עצמו, את לשבח לאדם נאה לא
 י והיא מילי. ששמה וודאי, זיהיתם, ומזה,

תל־אביבית. לא
★ ★ ★

 <ןילר י\0כרים פרטית
חיטיראלית

 היכן בזיונות! התפטרויות, סקאנדאלים,
 קור־הרוח הזאת? האנגלית השלווה נעלמה

 האומלל שר־המלחמה הפרלמנטים? אם של
שהת משום רק הציבורי, הקיר אל מועמד

 אצלנו איך ראו כריסטין. אחת עם עסק
כזה. לעינייך מתייחסים היו

 ג׳נטלמניות באיזו רבותי, לב, שימו
 כריסטין בפרשת שלנו הכנסת מטפלת

פרוטו את מצטטת אני הישראלית. קילר
הכנסת: קול

ו :חמפד״ל ח״כ אנ ו . . ומת חוזרים ״.
 אלוקים! צלם חס־ושלום תשחיתו בל : ריעים

 בפרהסיה, לטימיון יורדת דורות של מסורת
היה היהודית. המשפחה טהרת את ומחללת

 עד תשקוט, ולא תנוח לא החרדית דות
 וכמו ישראל. מבית הטומאה תוסר אם

וגו׳.״ אמת דיין ״ברוך חז״ל: שאמרו
 אחרית חזון ״זה (מתערב): נזפא״י ח״כ

הלילות!״
 הורסים שוב ״מחרחרי־המלחמה מק״י: ח״כ

 אבל המחר. מישטר אל ההבנה גשר את
 האימפריאליסטי־קולו־ הקשר אומרים: אנו

ה קלגסי יהיה! ולא יקום לא ניאליסטי
התפטרו!״ — זיון

המוס פשיטת־הרגל ״לאור חרות: ח״כ
 הזמן הגיעה המשטר של והבטחונית רית

 המלחמה־בסרטן שר תתפטר. שהממשלה
 הטריטוריאלית השלמות את בסכנה העמיד

 חייב הוא ההיסטורית. במולדתו ישראל של
כך.״ רק ללכת.
 ושוב לאפריל, 15ה־ ״ביום מפ״ם: ח״כ
 ,28 ,27 ,26 ,25 ,22 ,18 ,17 ,16 בימים

 המלחמה־ שר קיים באפריל 31ו־ 30 ,29
 אך ציבורי. גוף אותו עם מגע בסרטן
 לא כהן, אהרון פרשת של לתקדים בניגוד
 כנסת חברי משפטית. פעולה כל ננקטה

נאנ הציוני־חלוצי הסוציאליזם ערכי נכבדים,
סו!״

 מסתיר הזה ״הרעש אחדות־העבודה: ח״כ
 רגש כל עם — ואנו אחת, פשוטה שאלה

 לשאול חייבים — והשותפות־בעול האחריות
לא?״ או איתר״ התעסק ישר: השר, את

 שאין חושב ״אני המלחמה־בסרטן: שר
 מאשר זה, ויכוח לסיכום יותר נוקבת צורה

ה חבר־הכנסת של לשאלתו ישרה תשובה
 או התעסק. ״כן, מאחדות־העבודה: נכבד
מה?״

 לוחש הכנסת, (במזנון הפיתחון תת־שר
 יש ״תגיד, המלחמה־בסרטן): שר של באוזנו

במיקרה?״ חברה לה

 גמזו של להשקפותיו מתנגדת גם היא
 שהוא חושבת והיא הישראלי, המחול על

מגזים.
 היא שבועיים. עוד מתגייסת רינה
ית שהצבא בענווה, אומרת היא מקווה,

בעצם. אני, גם בכישרונה. חשב

 למרות (מהו?) גילי בת נערה עם קשר
 לא בין־החומות. שהנני■ המצערת העובדה

 ועתה הצבאי, שירותי את סיימתי מזמן
 ש״רק״ נכון בתי־הסוהר. בשירות יושב אני

 העובדה לאור אבל קיבלתי. מאסר שנה
מבקש בכלא, שאני הראשונה הפעם שזו
עזרתך. את אני

 המקום מפני תרתע שלא נערה ״הקיימת
שכן. מקודד, אני נימצא?״ אני בו

★ ★ ★
 בשלושת נגעה לא החרופה שיפחתכם אס

 שלכם. הפאר במכתבי האחרונים השבועות
 התוספתן. את לה הוציאו סיבה: לה היתר,

 מאמין. שלא מי מהרופא, פתק לה יש
הדוק את נחרדת שאלה היא בביתיהחולים

 תלוי ״זה הצלקת: את יראו אם הצעיר טור
ריפין. הדוקטור ענה גבירתי,״ בך,

חוצפה★ ★ ★
 צעירה עם להתכתב מבקש )5/1347( הוא
 היפה, השימחה, את האוהבת היא, באשר
 הצגה טוב, מסרט הנהנת והטוב, הטבעי

 בתי- ,לריקודים משתגעת אינה קונצרט, או
 הארץ מנוף להגות היכולה ואלביס, קפה
 לאהוב היודעת דחום, באר של מנופו יותר

 !״26 בן ״אני ? הוא מי נאהבת. ולהיות
 להציע מה הרבה להם שאין גברים יש
 לא אני מאלה. אחד הוא נפוח. אני מלבד
אליו. לב שמה הייתי

^
גברי! שהוא כמה

 בתל- ברחוב ובעובדי ״יש ):6/1347(
השאטני, הגבר בך, ניתקלת ואני אביב,

 נצלים בוערות נחרבוח סטייקים
ך י נ י ע  הפחמים גריל על ל

 ערב מדי ריקודים * האכזוטי
 של הריטמית ותמורתו לצלילי

 ללא הראשון המשקה .* פיסי
 פתוח חול בימי נוסף תשלום

 ארוחה * השבוע ימות
ת י ת ר ו י ס ב ר ע . ב שבת

 משוויצה ואת עצמך, משזיהית עכשיו,
 בעיתון, מופיעה שתמונתך לכולם ומראה

 שהרימה לך דעי
 ידו מהריצפה אותך

 דני של הבטוחה
ה מרחוב דרכרתי,

חולון. ,9 אומות
 שאת ספיקות לו אין

הטיפוס־ש־ היא־היא
אביב־נעוריו, לו,

ב והכל. חלום־חייו
 שגילך כמובן, תנאי,
 22 על עולה אינו
שנה.

מ מילמל מושיעך
ב עיסוקו על שהו

אביו, עם יחד מסחר
 שהוא וכמה לבלות, אוהב הוא כמה עד

ה שערו הכחולות, עיניו עם ומושך גברי
 הנוס־ הטיבעית ומעלתו שלו, 180ה־ בהיר,
 הוא נערה, בגגלך, שלו. המכונית ספת:

. גוסס מדמדם, חולה, ניטרף, משתגע, . . 
זה? כל עם מספיק כבר אולי

★ ★ ★
השאטני הנכר אתה

ו ם למד כ ת ל ע ו ת ת ל ו ל ק ב

הצרנות
ת ו ר י ה מ ב ו  

ית עבר
■ י * י | י ־ ־ י ת י אנגלי

 בעולם. הידועה גרג בשיטת מכ>).£00( גרג״ ב״אולפן
 העברית הקצרנות מחבר בר־קמא׳ חיים מר בידי ההדרכה

ג בשיטת ר החינוך. משרד ע״י המוכרת ג
: ם י ט ר פ

״במעלה״ בי״ם :חיפה ,5 גורדון רח׳ בר־קמא, :תל־אביס
החדש! הקורס מתחיל השבוע

״ ד י ו ל ״
להתכתבות הבינלאומי המכון

 מכתבים אלפי
אמריקאית שיטה לפי

 חינם פרוספקט
4185 ד. ת. תל־אביס,




