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 קדושה לפרה הבטחון את ההפוכים )5
לכנסת! ולא לרפת אותם הכניסו —

 חייב שבוע לפני שנולד בני אגב, דרך
 דו־ 20,000 בן־אמוץ דן של חשבונו לפי

נוס דולאר 20,000 לקבל מוכן בני לאר.
דולאר. 40,000 חייב ולהיות פים

חיפה נחום, קלי
אנחנו. גם •

 !זהירות ■

פצצה!
 ״אני ,1776 הזה״ ״העולם

 תמי של סיפורה גברים״, משגעת
אלוני.

 העולם של נלהבים קוראים ואנו מאחר
 ובולעים מאמר אף מפספסים ולא הזה

שבו שלושה במשך כי לב שמנו אותו,
 ש־ בחורה של ■שמה נזכר רצופים עות

.ב שמצויין מה לפי לא לדעתנו, אגב,
 היפות, מן היא אין כי אודותיה, מאמר
 סקסית, נשית, :מכך יותר שהיא אלא

 הכובשת מקסימה אישיות בעלת יפיפיה,
 וכל כשרונית, עימה, שמשוחח מי כל
ב״אשה״. לחפש שאפשר מה

 ממש אלוני תמי אודות האחרון המאמר
 שנקרא, מה אינה היא אותנו. איכזב

גדולה, בכותרת שצויין כפי או בפיכם,

וןי!7נ

 גדול צוות מפעילים אנו
 המנקים תחזוקה, אנשי של
 בתחנות האוטובוסים את

 בחניונים וכן הסופיות
ובמוסכים.

 את מתחיל שלנו אוטובוס כל
 נקי יום יום נסיעתו

ומבהיק.
 גם היא הנקיון שמירת אולם,
 כל הנוסע. של חובתו

 נקיון על מקפיד שאינו מי
 בהכרח גורם - האוטובוס

 אחריו. לנוסעים אי־נעימות
 הוא נקי אוטובוס

 נאה כרטים־ביקור
 השירות. למפעילי

 לנו עזרו ;לכד ערים אנו
הנקיון! את לקיים

זהו
ארוכי תמי

 היטב מכירים אנו גברים״. משגעת ״אני
בהת חזינו פעם ולא הסקסית, העלמה את

 אחד באמת אין ■שלה. בכיוון גברית קפה
מאישיותה? ■מתפעל שלא

והיי צפת, בפסטיבל חזיתם שלא חבל
 התפעל לא מי :אמיתי ׳מחזה רואים תם

מי? אחריה, וחיזר
יו היא שאין יודעים לא שאתם חבל

 ■ולזכותה •מחזריה, עם בהפגנתיות צאת
ושקטים. גדולים רומנים נזקפים
 רעש, עשתה לא אשר היחידה היא אבל

שלה. הרומנים את הסתירה אף אלא
 יותר מתמסרת היא כיום כי היא האמת

והגב ושירים, תסריטים כתיבת למישחק,
שני. במקום עתה אצלה רים

 וקוקי רוניי רוני, דני,
אביב תל־ אחרים, מאות ועוד

וחבל. •

 מכתבים השולחים קוראים
 כקצרה. אותם לנסח מתבקשים

תמו למצרפים תינתן עדיפות
למכתכיחם. נות
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 1972 אוקטובר אפריל למועד ערב קורסי
השבוע נפתחים

:לתלמידינו ההטבות תוכנית
פיצול אפשרות * לימודים ביטוח *
 בודדים מקצועות לימוד אפשרות *

שעברה כבשנה — הלימוד שכר
ם — עזר וחומר תקצירים + נ י ח  

5—8 ; 9—1 בשעות :והרשמת פרטים
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17 ברנר
ר״ג
19 תלפיות

פ״ת חיפה
 1 בר־כוכבא שמריהו

30 לוין
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ר ע
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 מאבדת שאת ותיווכחי הרבה, אכלי

 משוקייך ממתנייך, רבים סנטימטרים
 את למדי מיותרים. משמנים ומכל

 הקולנוע. כוכבי של הדיאטה סודות
 ליום. ק״ג חצי עד הורידי
 ההרזייה תכנית את ניסו ואלפים מאות
 לא התכנית העולם. ברחבי שלנו

 הרעבה או כח־רצון, מאבקים, מצריכה
 לאכול לך מאפשרת תכניתנו מכוונת.
 ויותר. ק״ג 5—10 עד ולהוריד הרבה,

 רעב בלי תרגילים, בלא גלולות, בלי
 שתתן המהפכנית ההרזייה תכנית —
אח על שלך. הטבעית הגזרה את לך

 — ולא ימים 10 תוך ק״ג 3 — ריותנו
 10 היום עוד שלחי אליך. יוחזר כספך

 המוחצת התכנית את ותקבלי לירות,
 טיבולי, ובריאה. מהירה להרזייה ביותר

ב׳. הרצליה ,332 ד. ת.
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