
מאלוהים דלק לקבל
 בתל־אביב ירמיהו ברחוב לתחנת־הדלק

 תמיד היתר. להירקון, בן־יהודה רחוב בין
 יותר המבוגרים הנהגים בקרב הצלחה
ו עובדיה של החביבות קטנותה, משום

 עד בתור לחכות צריו שהיה הרב הזמן
ה המשאבות משלושת לאחת שהגיעו
שבה. בודדות

הח בירמיהו עוז חברת תחנת בעלי אך
מיספר לאחר הקידמה. בעיקבות ללכת ליטו

 את הפכו ושינויים שיפוצים של שבועות
ה לתחנה בארץ ביותר הישנה התחנה

 מיספר בעוד תיחנך כאשר ביותר. מהפכנית
 עוד לעמוד צריך יהיה התחנה, שבועות

 שכל משום רק בתור, זמן יותר הרבה
 דלק לקבל זה ״איך לראות ירצו הנהגים

מהשמיים.״
 קמה־ השיפוצים, את לערוך כשעמדו

התחנה המקום• בעיית בעלי־התחנה בפני

 היחידי כלי־הנשק הציפורניים היו פעם
 בחוזקה בהן שורטת היתה היא האשה. של

 גברים בקלות שורטת רצתה, שלא גברים
 לא, או רוצה היא אם החליטה לא שעדיין
רצתה. שכן הגברים את בהן ומלטפת
 הפכו היום לגמרי. שונה המצב היום,

 חשובים. אך קטנים תכשיטים הציפרניים
יהלו כמו וביטוח טיפוח טיפול, הדורשים

מים.
 כדי ולא־לעשות, לעשות הוראות מיסטר

הציפורניים: על לשמור
 תרגילים לאצבעות. תרגילים על הקפידי

ו גמישות חינניות, ידייך את יהפכו אלה
 מכונת־כתיבה על מדפיסה את אם דקות.

 עם בעיות לך אין פסנתר, על פורטת או
 מוסיקאית, או כתבנית אינך אם תרגילים.

 הרב־חובל כמו בגולות׳ או באגוזים שחקי
הקיין. על במרד

פרוטאינים. של חריפה מדייאטה הישמרי

 שום שאין היה ונדמה בתים, בין לחוצה
להרחיבה. דרך
 גאוני. רעיון והעלה אדריכל שבא עד
 באוויר הדלק משאבות את לתלות לא מדוע

 הקרקע, על שלהן המקום את ולחסוך
 למעלה לחנות תוכלנה שבה רחבה וליצור

נד היו שארבע במקום מכוניות 10מ־
רבי בקושי חקות
 מיספר מצויין שעליהם השעונים את

 כן גם תלו לתשלום והסכום הליטרים
 קודם שכן בה העלובה, והביקתה באוויר,

 צבוע מודרני, במיבנה הוחלפה המישרד,
ו גדולים חלונות ובעל פופ בציבעי
רחבים.

ירמיהו, שברחוב לתחנה היום כשנכנסים

 יירד שצינור־המשאבה עד להמתין צריך
 לשמיים שוב להתבונן ואחר־כך מלמעלה,

לשלם. צריך כמה לדעת כדי
 לא זד, כי הסתבר ימי־ניסיון כמה אחרי

ה תחנת ודיווחי יעיל, גם אלא יפה רק
 בינתיים שמה את ששינתה הקטנה, דלק

 פז), של בת חברת היא (עוז לפז מעוז
 של לגובהן עד כמעט גבוה־גבוה, עלו

משאבות־הדלק.

 ציפורנייך. את להרוס י עלולה כזו דיאטה
 והרבדדהרבה ביצים, דגים, זאת לעומת

הציפורניים. את מחזקים חלב,
ב השתמשי בטלפון, מחייגו* כשאת

עפרון.
 מיוחדות כפפות ליבשי הבית, ניקוי בעת

לכד•
קופ לפתוח כדי בציפורניים תיעזרי אל
שלך, סוגרי־התכשיטים את או סאות

ש ככל בקרם־ידיים. הידיים את מירחי
משובח. זה הרי בקרם, תשמשי

 בכרית השתמשי דברים, מרימה כשאת
בפניה. ולא האצבע

 בעזרת תילחמי אל — ובעיקר־בעיקר
קונבנציו כלי־נשק לך מיצאי הציפורניים.

יותר. נאליים
 להיות חייבת אינה הציפורניים צביעת

 מיני כל והמציאי נסי ומשעממת. רגילה
ד צבעים ערבבי בלתי־שיגרתיות, דרכים

:המקצוע
נחמדה

 החדש התל-אביבי למלון אורח כשמגיע
 כמו מתקבל, הוא קונטיננטאל ראמאדה

 או פקידת השוער, על־ידי אחר, מלון בכל
 החדרנית, נושא־המיזוודות, פקיד־הקבלה,

השירותים. עובדי ושאר הבארמן המלצרים,
 מתקבל הוא אחר, מלון בכל כמו שלא אך

 עיניים בעלת ג׳ינג׳ית נערה על־ידי גם
 הלבושה ומחייכים, נעימים ופנים כחולות

 מבית־אופנה זה־עתה יצאה כאילו תמיד
 באנגלית, או בעברית לו והאומרת הדור,

 אני ״שלום, :מודגש הפריסאי כשהמיבטא
המלון." של אשודיחסי־הציבור ליליאן,

חלוצה. ללא־ספק היא פרידמן ליליאן

ת שו קר>*ו־ה נ

ו כחולה חולצה לובשת לא אומנם היא
 על ת״נכיים, בסנדלים נעולה אינה סמל׳

 נודפת לא והיא כובע־טמבל אין ראשה
 השירים של הטובה הזיעה ריח את מרחוק

הקיבוצניקיים.
 תמיד לבושה היא הנכון. הוא ההיפך

 בית של מדלתו זה־עתה יצאה כאילו
 פאריס, בעיר־מגוריה, ביותר ההדור האופנה
 בנווה־שאנן אפילו שעולות !נעליים לרגליה

ומטו חלקה תיסרוקתה לירות. מאות כמה
 לא אפילו הוא ממנה העולה והניחוח פחת
בעצמו. שאנל אלא שאנל, של חיקוי

 אשת-יחסי־הציבור־של־מלון היא ליליאן
יי _ .בארץ הראשונה
 במלון־פאר ליליאן של תפקידה הגדרת

 התפקיד ממילוי יותר הרבה קל הוא
 ״אני לכולם, לחייך צריכה ליליאן עצמו.

 לזכור לי,״ קשה לא זה אז אנשים אוהבת
 הזקנה האמריקאית שהתיירת הסיפור את

להמ יהיה שאפשר כדי אתמול, לה סיפרה
 מאות לשאול היום, הקלה השיחה את שיך

האם בסדר, הכל ״האם ביום: פעמים
מרו אתה האם ? במשהו לך לעזור אפשר

 כך, לא זה ואם המלון?״ משירותי צה
יתוקן. שהמעוות לדאוג
 היכן האורחים לזוגות לספר צריכה היא
 איזה המלון למנהל לייעץ לבלות, כדאי

ולהת לארוחת־צהריים, להזמין עיתונאים
 במועדון־הלילה מההופעה מדי־ערב פעל
 בפיאנו־ הפסנתרן מנגינת או המלון, של

 למועדון- מעל אחת קומה הנמצא באר
הלילה.

 מאד הרבה לשהות מחייבת העבודה
 ליליאן בו. לחיות כימעט במלון, שעות
מ להיפרד כדי מדי־בוקר, למלון מגיעה

אותו ועוזבת יום, באותו העוזבים האורחים

 — הכל פסים- אלכסונים, ציירי גוונים,
עליך. הטובה הדימיון כיד

ש כדאי מניקור, לעצמך עושה כשאת
 הבאות: העצות בארבע תשתמשי

בפצי להיעשות צריך הציפורניים שיוף
אומנם שהיא מתכת עשויה או רכה רה

 תחדרי אל יותר. הרבה יקרה אך טובה
 את שייפי הציפורן. לפינות מדי יותר

 נ). (תמונה האפשר ככל עגולה הציפורן
אל וסבון. במים הידיים את השרי

לשרוט במקו□ לטפח

פרידמן ליריאן
בסדר הכל

 ה השטחים כאשר מאוחרת, בשעת־לילה
 למחרת וחוזרת מתרוקנים, במלון ציבוריים

 יממה ישנה כאילו כשהיא-רעננה בבוקר
רצופה.

 עקרת- להיות ליליאן מצליחה זאת עם
 אל־על בחברת שעובד בעלה, טובה. בית

 שהוא והעובדה האפשר, ככל לה עוזר
היא. אף עוזרת בנסיעות חרבה נמצא
 לדחות, הוא ליליאן של תפקידה עיקר אך

המחז הצעות את להעליב, ובלי בנימוס
 מקרב דווקא אליה הפונים הרבים רים

 לישראלים המלון. אורחי שבין הישראלים
 בתוקף שאשה, פעמים שיש משונה נראה

 יכולה תפקיד, בתוקף שלא או תפקידה
מ שהתפעלה מבלי אליהם נחמדה להיות

הגבריות. תכונותיהם
 להסביר היא ליליאן של הגדולה הבעייח

 הנחמדות עם חיוך, כדי תוך זאת, להם
 ״הם בהם. לפגוע ומבלי שלה הרגילה
 :אותם לשאול ממשיכה ואני בסוף, מבינים

 אצלנו נהנים אתם האם ? בסדר הכל ,האם
?״ במשהו׳ לכם לעזור אפשר האם ? במלון

 פנים בשום במיברשת־ציפורניים תשתמשי
 בציפורנייך. לחבל עלולה היא ואופן.

).2 (תמונה
ה את המקיף העור פינות את דחפי
 !תגזרי אל לעולם פנימה. בעדינות, ציפורן

 אפילו זה אותו, לכסוס אסור ובודאי אותו
).3 (תמונה מנומס. לא

הני בלק, הציפורניים את צובעת כשאת
 ביד התחילי יציב. דבר־מה על היד את חי

 ציבעי שמאלית). את (אלא-אם־כן ימין
 לזרת, עיברי ואחר־כך הבוהן את קודם

 האצבע. בכיוון האצבעות ליתר וממנה
 ואחר-כך הציפורן, אמצע את ציבעי תחילה
).4 (תמונה לצדדים. עיברי

אצבעותייך. לקצות עד חתיכה את עכשיו




