
 ולמכונית, לנהג כולל שרות המעניקה בישראל היחידה החברה היא מגור
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 24 המנוי לרשות
 (גם ביממה שעות
 הגרירה תאונה) לאחר
 לכל מקום. מכל חינם

מקום.

לים1טע שרות אנשי
 יעניקו ואדיבים
 טפול למכונית

 שרותי - מעולה
 בדרכים ראשונה עזרה

 התנעה, שרותי
ויעוץ. אבחנה

ת חנו שרות שרות ת לע
 רחבי בכל פזורות

 ישראל.ומבטיחות
 נאמן שרות למנוי

זמן ובכל מקום בכל

ה: פרטים מ ש ר ה ו

@נף מ
 ביממה: שעות 24 ובחגים בשבתות גם יו□ כל

 256168 , 263974 ,טל.35 רמז תל-אביב:רח־
ת יום כל שעו  הרגילות: העבודה ב

 02-222.503 ,טלפון15הנגיד שמואל ירושלים:
טלפ6 ההגנה ככר חיפה:  04-525262 ן1,

טל78ההסתדרות שבע:רח׳ באר ,057-3654 ״מ10 (ישראל) רכב שרות•

נ ב ון11= ם 1-1־0 - ז ״בדבור־ ע
פ.ב.ס פרסום

השנה את החל
 החורף ללילות הכן מכשיר־בזק. עם

 גדול מבחר בזק. מכשיר הארוכים,
 ״פוטו־ אצל תחרות, ללא במחירים

 ומק- שקופיות מקרני מבחר ברנר״.
 פספורט צלומי גדול. סרטים, רנות

בו־במקום! מסמכים העתקת בן־רגע!
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 בית־המורה, - תל־אכיב
.9.30וב־ 7.30ב־ 30/9 מוצ״ש
עצמאות, — כת־ים

.9.00ב־ 2/10 ב׳ יום
אשדוד, - אשדוד

.9.00ב־ 3/10 ג׳ יום
 בית־ארלוזורוב, — תל־אכיג

.8.30ב־ 4/10 ד׳ יום
 העירוני, התיאטרון — חיפה

.8.30ב־ 5/10 ה׳ יום
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)10 מעמוד (המשך

 אחד כשנה, לפני עד היה קהנלכנר מר
 המערבית, בגרמניה החשובים האנשים

 המו״לות חברת הנהלת וחבר גדול שותף
 של שנתי מחזור בעלת חברה ברטלסמן,

ה השנתית הכנסתו לירות. מיליון 800כ־
לירות. מיליוני 2ל־ התקרבה אישית

 קהנל־ מר עזב אחד, בהיר ביום והנה,
 כדי להונג־קונג נסע עיסוקיו, כל את כנר

 דקירות על־ידי הריפוי מדע את ללמוד
 אצל במיוחד המפותח (אקופונקציה), מחט

 ומזומן מוכן לגרמניה, עתה וחזר הסינים,
והדוויס. החולים את לרפא

 חיוני איני הקודם שבתפקידי ״הרגשתי
 אחוז 25 אולי זה היה הצלחתי, אם עוד.

 לזקוף צריך נוספים אחוזים 25 בזכותי.
שות לזכות אחוז 50 ועוד המזל, לזכות

אחו מאה 7 עכשיו ומה מוכשרים.״ פים
 שייכים יהיו כשלון, או הצלחה של זים
 שיש כמו מניות כמות עם אבל לו. רק
לדאוג. צריך לא הוא בכספת, לו

טים תקלי

טאלגיה  נוס
״דוק״ בקצב

מי״ ״נחש להקת — ״ ״רוקע׳ |
.4602 אר.סי.אי. — ו

 במשהו והתנסו הריחו שטעמו, לאחר
 חברי יצאו בשוק, מקובל פופ סיגנוו מכל

 אותם אל העבר. אל במסע מי נחש להקת
 שהיו רוק׳נרול, של פרהיסטוריים ימים

 הטיפש־ של האמיתי הזוהר ימי כידוע
מהפ כבד כולם כזה בגיל (היום עשרה.

 מעז אינו ואיש העולם, אור ומתקנים כנים
טיפשים). להם לקרוא
מכ לפגוש חדש העתיק במסעם אך

של וים הרץ הרב מן (חוץ ותיקים רים

מי״ ״נחש להקת
הזוהר אל חזרה

 לשיחה כרקע רק נשמע האחרון אהבה,
ההם). הימים בני של אפיינית

מנ הקבוצה, חברי של חדשים פיזמונים
 היילי, ביל של הזהב תור את לחקות סים

ב ואחרים, דומינו פאטם פוסלי, אלביס
 אקולוגיה, על משמעותיות מלים תוספת

 את (אהרוג אהבה שירי על פארודיות או
 את אמרוט / אחותך את ארצח / אביך

 את אשרוף / עדריו את אשחוט / ריסיו
 כדי עד אחר). עם תרקדי אם / יבוליו

 סי־ את קצת המזכיר סווינגי, שחיקוי נך
 נוסח לתחתונים כולו מוקדש נאטרה,

אהבה. פרשת מונצחת עליהם נאשוויל
 אחת אוזן עם לתקליט שמאזינים זמן כל

 פעם שהיה במה להיזכר מנסים ובשניה
 אולם משעשע. די זה השוואות ולעשות
מצלי מי שנחש לומר קשה הכל, למרות

 ומוסיקה, לקצב שנוגע במה היום, חים
 הבלתי ההתלהבות את זה בתקליט לעורר

 היילי מעריצי את בזמנו שסחפה מסוייגת
פרסלי. או

 קשה״ ״רוק של פירורים כמה למרות
 כי פעם, לא נדמה ושם, פה המפוזרים

אופ המחקה מודרנית להקה אינה מי נחש
 הסחות ומן ישנה, להקה אלא ישנה, נה

מוצלחות.

1830 הזה העולם


