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הגדול הטורקי הסרט
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תווים! ׳סורים!
ן בכית שלא עד - ראית תאמר אל }

הבטחוני מצבנו

)1 טור ,2 מעמוד (המשך
 הגב׳ תערוך המדור את האשה״.
 לבעיות הקרובה נופן־זוארץ, מתוקה

 כבר לאשה נחשבה זוארץ (הגב׳ הנשים
 המדורים כל את יכלול והוא בילדותה)

המודרנית. האשה נזקקת להן

לאסי
הביתה שובי
הכל על סלחנו

רפי״ <

האופנה פינת
 ביומו יום מדי וגובר ההולך החום

 הקיץ. של לבואו הבדוק הסימן הוא
 מן החזה את להוריד העת הגיע ואכן,

 לאווררו הנפטלין, מן לנערו הבוידם,
לבוש. לקראת ולהכינו

 האופנה ממרכזי המגיעות הידיעות
 החזה לאופנה יחזור השגה כי מרמזות,

ה חלקים, משני המורכב הסטנדרטי,
ובצורתם. בגודלם יותר, או פחות שווים,

 בשלוש למכירה נמצא השנה החזה
 מידי הנעורים, לבנות — מיני :מידות

 עד — ומקסי הברכיים לגובה עד —
בכלל.

 חלק, בדרך־כלל יהיה החזה של צבעו
 תמשכנה הקוראות מן רבות כי אם

מנוקד. או פרחוני בחזה ללכת
 שייראה כדי החזה את לעמלן יש

 לכתפיים מתחת מעט ולענדו נוקשה
תר לא אופן, (בכל המות מקו נמוך יו

ניים).
להר לא מאוד רצוי — לכביסה אשר

אין תיחו  או כביסה למכונת להכניסו ו
ב קלות לשפשפו יהיה הנכון מעגלה.

בעדינות. ולסחוט ידיים
 השנה משתמשות שאינן נערות אותן

 להשליכו, תחת אם תעשינה, טוב בחזה׳
החייל״. למען ל״וועד אותו תתרומנה
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רוכב
כ לתומי, ברחוב טיילתי !השבוע

וכי גבי מאחורי מישהו קפץ שלפתע
ני ״דני״ ידיו. בשתי עיני את סה

 יפה,״ ״לא שמיל.״ ״יוסקה, סיתי,
 הקול שוב.״ ״נסה מאחורי, קול צחק

 ה־ ״מצבנו להפליא. מוכר לי נשמע
 לזרו־ איש ונפלנו אמרתי בטחוני,״

רעהו. עות
 ובקושי כולו נירגש היד. מצבנו

 שוב,״ אותי ״הזעיקו דבריו את הבנתי
£!ו לי.״ ״זקוקים לתש £1ס1״ 1 0^  ז

מאוד.״ לנו ״חסרת ברכתיו, 1-10\1£״
תמיד שנים. מכיר אני מצבנו את

שנית
בע ופותר משבר בעיתות מופיע היה
 סוצייא- !בבעיות התמחה בעיקר יות.

מעניי גם ידו משך לא כי אם ליות׳
 עבד האחרונות בשנים אחרים. נים
 והערב. השכם מוזעק היה חמור, כמו

ארו לתקופה ואושפז נפצע במלחמה
לתפקידו. שב כאמור, השבוע, רק בה.

ממו קם כשלפתע קפה סוס לגמנו
 ״עלי אמר, ממשלה,״ ״מרכיבים שבו.

 שאלתי. תשוב?״ ״׳מתי לחץ.״
 מוישה.״ את ״תשאל א־מר, ״בקרוב,״

 לפני עומד שהבחור הרגשה לי יש
רציניים. פרוייקטים כמה

השבוע
 של ביותר הטובה הבדיחה את

 מאשר אחר לא סיפק השבוע
 )10.3( א׳ מיום אחרונות״ ״ידיעות
ה על סקירה במיסגרת כשכתב
:החדשה ממשלה

 צעירה תהיה הפעם ״הממשלה
 ממחצית יותר שכן מקודמותיה,

.״60 מגיל למסה הם חבריה
 עכשיו, — שערורייה ממש וזו

 לאחר עכשיו, הבטחוני; במצבנו
 עכשיו דווקא ;הנורא המחדל
 דווקא צעירה?! כל-כך ממשלה

 ! ? בנו לשלוט׳ לילדים לתת עכשיו
!פויה בחיי. י !

 פארבלום הד״ר
קוראות לשאלות משיב

 יציאות אמת, — ציונה ס. לס •
 מדברים שאין חיוני צורך הן סדירות

סדי ביציאות רצונך אם בחברה. עליו
ירו ל״אגד״ פני יותר, או פחות רות,

 סדירות שם היציאות .6 רציף שלים׳
בערך). דקות 5 (כל


