
ק ' ת ר צ ת המכוני אי ק רי מ א ת ה כננ  המתו
חד ובנויה מיו ת כ ם. 8 של למוני סעי נו
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 נגיסה וחבות-מאפשווח דלתות ר ק לצי
מאמץ, וללא נקלות !יציאה

 נוחות פווקאות שגווחה, ריצפה ר ק לצי
והנהג. הנוסעים 7 לנל מרווחת לישיבה

 בקו קצמה את שהוכיחה המכונית ר ק צ׳
קשות. ובמשימות ת־א־ירושלים

היז״כי. מיליון חצי את עברו כבר רבים ציקרים
י נ ה ב ש ו ! נ ו ס ר ק
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שיער לנשירת הפתרון
 ראשם שיער ראי, מתוך המשתקפת ראשם בבואת את בראותם וחרדה היסטריה נתקפים רבים

שונים. בשלבים קרחת סימני בו ומתגלים דליל

מכתבים
 תענוגות ■!

קוראים ש?
 הזה העולם חידש שבועות כמה מזה
 התקפות, יש גילויים, יש נעוריו. את ממש

לקרוא. תענוג השמצות. יש
תל-אביב בראלי, חיים

כאלה. מיכתביס לקבל ותענוג •

השפוט *1 יז ■ ן ■ ■י׳ ז ־■*■
כדבילוויזציה

י*
בטלווי מתוכנית־פורים נרעשת כולי אני

עתה. זה שראיתי (טל-פור) זיה
ו חוסר־הומור שטויות, של כזה אוסף

מזמן. ראיתי לא דבילית רמה
 הוא אבל לביא׳ אריק את אוהבת אני

 פשוט זה בררנית. תוכנית להנחות צריך לא
אוה כן גם שאני שושיק, גם בשבילו. לא

לילדות. כששרה מביכה ממש היתה בת׳
 את שהשיגו מוקיונים, שלושה הופיעו

 שאינו מוקיונים של אקט :הבלתי־אפשרי
אחד. רגע אפילו מצחיק

וה אים היוצא־למיל הבעל, על הבדיחה
כ זקנה היתה אשתו, מאהב יד את לוחץ
 על הוזאריאציות מדינת־ישראל. נולדה אשר

 (מלבד גרועות היו מעפולה״ ״שולה נושא
מיזרחי). בלחן

 העולם על היתד, היחידה הטובה הבדיחה
פותחה. לא היא וגם הזה,

 לראיין ניסו מבנו, בתוכנית כן, לפני
 ב־ הדהים זה וגם — בגן־החיות קופים

שלו. חובר־ההומור
רמת-גו גרשוני, אסתר

 לשור לטלוויזיה שהציע הגאון היד. מי
 ערך כל ? בשחור־לבן נגרו אורפיאו את

 זה, בלי המופלאה. בצבעוניותו הוא הסרט
ג׳. דרגה מיצרי סרט כמו נראה

ירושלים זילברמן, דב
 במדור לארח נשמח מהשבוע, החל •

הטלווי תוכניות על הקוראים ביקורות זה
ל מוזמנים להם שאיכפת הקוראים זיה.

השתתף.

 וגלי עב ■
תנאים

 שעבר, השבוע של ביותר הטובה הבדיחה
 ללא לזקוף אפשר

 של לזכותו ספק
אבן. אבא

 ההצהרות באחת
שאנוו־ לאחר שלו,

הע אל־סאדאת אר
חב ואת אותו מיד
ב לממשלה ריו

 אמר מביך, מצב
: כך בערך השר

ם אחד י א נ ת  ה
 היא שלום לשיחות

תנ ללא יהיו שהם
ו מוקדמים אים

י א נ ת  שהערבים ב
 ישראל. עם בשלום רוצים אכן הם כי יצהירו
מוקדמים. תנאים ללא אכן,

תל-אביב טימברג, יעקב

טימברג

 הנשיא ■
והרבי

 בשוק, הנימצאים תכשירים מיני בכל משתמשים למומחים, האנשים פונים אלה, תופעות בעקבות
 למצוא הם נאלצים ברירה ובחוסר לשיער מזיקים אף ולפעמים כלל עוזרים אינם המקרים ברוב אשר

נוכרית. בפאה נחמה
החו אלה או נעוריהם, כבימי שיער, שופע ראשם את לראות הרעיון מן נואשו אשר אנשים לאותם

 זה, תכשיר פידתזוןסס!. מ011וז0ת6 הפלא תכשיר על להמליץ ברצוני ראשם, שיער את לאבד ששים
עצו הצלחה קצר נושר ושיער בהתקרחות בטפול מהפכה חולל הולנדיים, מדענים של יצירתם פרי
נלהבות. תגובות לעורר וממשיך הרחב, בעולם מה

 מהיר באופן הנשירה להפסקת סגולות כבעל התגלה ואף בישראל יעילותו את הוכיח זה תכשיר
פעולה). (מחיש כקטליזטור משמשים בארץ האויר מזג שתנאי שהתברר מאחר בישראל, דווקא

 בכמות אשר קשקשים, ע״י (בעיקר הגולגולת עור ממחלות כתוצאה להיגרם עלולה התקרחות כידוע
לריפוי. ההתקרחות ניתנת שורשיו, ולא בלבד, השיער נפגע בו בשלב השיער). את הורסים מסויימת

**׳יי • ***** מר. ־, ■-** י■
 דלקת־ריאות, (טיפוס, הגוף של כללית להחלשה הגורמות מחלות ידי על גם להיגרם עלול שיער אבדן

 ההת־ גורמי נובעים המקרים שבבל מאחר אפשרית היא הנשירה הפסקת זה במקרה וגם דיזנטריה)
שהטיפול הרי מספקת בלתי דם ואספקת קשקשים כאמור) יתר, (הפרשות שמן משיער קרחות

 השיער, והזנת הצמיחה לגירוי בנוסף אשר הורמונלי חומר על בהכרח מבוסס להיות חייב הנכון
המזיקות. ההפרשות השפעת את וסותר הגולגולת עור את גם מטהר

 ולידים. גברים לנשים, יעיל והינו טיפול חודשי 3 לאחר כבר מדהימות תוצאות נותן זה תכשיר י
מתק הנכם פרוספקטים וקבלת נוספים פרטים בדבר והפרפומריות. המרקחת בתי בכל להשיגו ניתן
תל־אביב. ,2481 לת.ד. לפנות שים

 לארצות־הברית, הנשיא של נסיעתו לפני
 יתווך ״הנשיא כי בעיתונים ידיעה הופיעה

 למפד״ל.״ מלובביץ׳ הרבי בין
שה המדינה לכבוד שיאה חושב אינני

מפל בין מתווך ישמש שהוא מייצגה, נשיא
לג עלול אף הדבר זר. ואדם פוליטית גה

בעניי הנשיא של פעילה להתערבות רום
 על ידו על לחץ ולהפעלת פוליטיים, נים

זר. גורם הוראת לפי ישראלית מפלגה
ש המדינה לאזרחי הוא חשוב יותר אך
 רבי אותו של השקפותיו הם מה ידעו

 ליקוטי מספר קטע מצרף אני לכן מלובביץ׳.
 : בארץ הרבי של חסידיו שפירסמו שיחות

 בן־נוח לבין ישראל איש שבין השוני
״להבדיל״. :הנהוג לביטוי בהתאם הוא

ישר כשאיש מודרג, שוני כאן אין כלומר,
 שיש אלא יותר, נעלית בדרגה נמצא אל

 סוגים שני והם ״להבדיל״, של עניין כאן
 : הגוף לגבי אמור זה דבר לגמרי. שונים

 לגס־ אחר מסוג הוא ישראל איש של גופו
)8 בעמוד (המשך
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