
א !האלה הקונצים עם מספיק 1הו
א י י הי נ ? קונצים עושה א
א  את מכיר אני !את כן כן, • הו

שלך. הקול
א .אדוני לך, נשבעת אני 5 הי . .
א  את נחמדה, את גברתי, תראי ג הו
למתי זמן לי שאין באמת אבל שובבה,

האלה. חות
א .שאלתי בסך־הכל אני ו הי . .
א  לי צילצלת כבר יודע. אני 'הו

 מכבי- לא כאן :לך ואמרתי פעמים חמש
 לך להסביר צריו אני פעמים כמה אש.

ב טלפון מיספרי 17,000 הוחלפו שהשבוע
 מיס־ 11,000ב־ 7 חדרה חיוג ובאזור חיפה
נוספה 6ו־ 4 בספרות המתחילים פריס

 אמרתי הקיים. המיספר לפני 6 הסיפרה
!זה את לך

א תא המיספר. לפני 6 חייגתי ז הי
!לי מין

א  אולי 7 לעשות יכול אני מה ג הו
 מכבי־אש. של הסיפרות כל את החליפו

 שבידך המיספר את לעדכן צריכה את
 מיס־ אל מלחייג האפשר ככל ולהימנע

 שאם השינוי, מועד לאחר שהוחלפו פרים
 כלל על וטירדה עומס תגרמי כן, לא

בטלפון. המשתמשים
א !נשרף שלי המיטבח אבל 'הי
א  מישרד כל עם יחד שיישרף ו הו

 7 שלי מהחיים רוצה את מה !התקשורת
טוב! ממני, תרדי

קר1כ ארוחת אכלו הם

 למסור אוכל לא אני לירות 145,מ־ססס בפחות :לי תאמין אבל — אפשר שרק כמד, עד
 קיר, ארונות אוויר, כיווני שלושה עם דירת־יוקרח זו הכל, אחרי הזאת. הרירח את לד

 לירות. 150,000 דורש הייתי אחר אדם מכל שרות. מעליות מרכזי, חימום צמודה, חנייה
הראשונים! בימים קל כל־כך היה לא לי גם לו. לעזור צריך קיבוץ, שעוזב אדם אבל

 עבורן לי יש חולמת. את מתלהבת, את תוססת, את צעירה, את
 דקה תוך לגופן שיעניקו רובינשטיין, הלנה של איפור תכשירי שורת

משלהב. או מגרה דרמטי, או רענן רומנטי, או שובב מלהיב, מראה
 זוהר מראה המתוק לגופן יעניק 5£x \רן51ד10ד? ¥80ס

שלאחרי. הבוקר ועד ערב, עד מבוקר
לעור. מתחת האיפור להחדרת המיבצע במיסגרת מנגש

חביבי! הסחות. על חבל
 בוקר ארוחת האוכלת מישפחה

 עירנות ממרץ, תהנה
 כולו. היום במשך טוב ומצב־רוח
 קבעו כולו בעולם תזונאים

 חלב, לכלול חייבת ארוחת־בוקר כי
 וביצים גבינות חמאה,

הוויטמינים את המספקים

 וגדילה לצמיחה
 החיוני הקלציום ואת

 והשיניים. העצמות לחיזוק
. בוקר ארוחת על תוותרו אל ה ב ו נ ת

 הלאומית המועצה על־ידי מוגש
המישגל. תודעת להגברת

תראד, הנה קיבוץ! חבר פעם הייתי אני גם בקיבוץ? פעם היה לא מי אדוני,
 תחשוב אל כן. כן, אני. זה — באמצע שעומד הזה הצעיר הקיר. על הזה הצילום את

לקראתך ללכת מוכן אני — קיבוץ ליוצאי מאוד גדולה סימפטיה לי יש קבלן. שנולדתי

 השכרה או למכירה
 הרמה ומנופי מזלגות

 כללי שיפוץ אחרי
וחשמליים בנזין דיזל, מנועי עם

 טון. 7 עד הרמה כושר
 ״המרים״ פרלשטיין י. :לפנות
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