
 קוסמטי טיפול לפניד העניקי
- ימים ופעיל רגע הנמשך

זזכ>$ $01)118
 סקראב־. פט1•ם והמובחר המיוחד הנקר פחכשיר קבוע פנים סיפור
 האויר זיהום של המזיקה מההשפעה פניך אח יטהר

ורעננות. בריאה נשימה לעורך ויבטיח

ט: מרי של שי מבצע אנ  מודעות 4 מסיירת אחת זוהי קוו
 המודעה■ אח גזרי שלך. החיוניים היופי תכשירי אח בפניך להציג שנועדו
 שיתפרסמו. נוספות מורשת 3 עם יחד נ״ר גלינן על אותה הדביקי

קוואנט. מרי של סימלה שהוא גדול מרגנית פרח יתקבל כך ע־י
שי לביחך ותקבלי בתובחיך את צייני ת־א 33030 ת.ד. קוואנט. למדי המודבקות המודעות אח שלחי

ץ00₪1₪
פורום

ישראל ממשלת
העליה לקליטת המשרד

ההסתדרות
הציונית
העולמית

 לא״י היהודית הסוכנות
והקליטה העליה מחלקת

 הישראלי□ אל
בחו״ל השוהים

שלת ת ישראל ממ כנו סו ה ת ו די הו טו הי ה החלי אחרונ ת מתן על ל קלו  ה
ת ט קלי שבים ל חוזרים. תו

ם הענקת על אי תנ ט ה חל ם אינדיווידואלי באורח יו א ת ה  למצב ב
פונה. כל של ולצרכים

ם לארץ, חוץ תושבי ישראלים שי  משרד אל יפנו לישראל, לשוב המבק
ת ק ל ח ה העליה מ ט לי ק ה ת של ו כנו סו ת ה די הו ת / הי רו ד ת ס ה  הציונית ה

ב העולמית ם הקרו קו מ אפשרי. סיוע על מידע ויקבלו מגוריהם, ל

 חוזרים לתושבים ועדה :בארץ הכתובת
 7384 ת.ד.

ירושלים

חייל לז טרמפ ן ת]

מכתבים
)10 מעמוד (המשך

 זזברי הלל, השר של לאחיו נשואה רינה,
 בקנדה. שנים מזה הנמצא הלל, אליהו מד

 אביב תל־ בכורי, שלמה עו״ד
 וצלם כתב בנוכחות מוינה, יוסף מר •

כגיסו. הילל השר את הגדיר המערכת,
קיפיגנ׳ר להגדי הקדשה

 מרגליה, נופלת אשר המדינה, היא הנה
 בפני לעמוד וחסרת-אונים תשושה והיא

 אף אינם עליהם, נשענת שהיא ואלה צריה,
 קברניטיה, שהם ואלה קנודרצוץ. מישענת
 במילים משתמשים זזזסרי־אונים, ניקלטים

 לעצי אונים להרבות .וחסדות־תונן, בוטות
מם־הם.

 אש להפיח כדי להג, ומרבים מלהגים הם
דד הם אלה בטרם־עת. בבד- אשד בלהבה

סיידוןז יהודה
השטן את לחלל

 שהוא השטן, עם ברית הכורתים קברניטים
וה — נאכלים והטובים הסרטן. מן גרוע
אוכלים. רעים

 בנד מתחלחלים אשר החללים, שלום ומה
 יש במחילות־השטן האם — חילותיהם

 מחללים נפלו אשר והחללים ? לחללים זכר
השטן. את

 את לחלל כדי כולנו־כאחד, נתעורר הבה
ברית־השטן.

 תל־אביב סיידזן*, גוו״אריח־יהודה
הדפוקים היהלומנים הימנון

 החליט / ובעל־מיקטרת תשוב יהלומן
 בניהול־ספרים / לרדת. מהארץ השבוע

 של האתיקה את נוגד זה / ■חפץ אינו
הנוצץ. המיקצוע

 אינו הרי / יחשוד לא בו שר־האוצר
 אותו מס־הכנסה, / מנמל־אשדוד. פועל

שביר. כמו ממש ישלם ומיסים / מוקיר הוא
 / נותן הוא תמיד למיפלגה תרומות

 4000 / מיסכן• ממש הוא רבותי, נטן,
 אתה, גם תגיד / למיפעל תרם דולר
קרימיגלז הוא האם

 ומרוב / כספחת עליו ירדה הרפורמה
 מבין הוא מה / קדחת חטף הוא דאגות

 משלם הוא כתפרן הרי / בניהול־ספדים
מיסיס.

והרפור / הציונות בגלי בא הוא לארץ
 חוקים / גזענות. ממש היא הזאת מה

 חם מה / מפעיל עליו האוצר חדשים
ז טפיל שאני חושבים,
 / מכנים הוא לאוצר ושטרלינגים דולרים

 / ז בביס יישארו לא פונטים שכמה ולמה
 את / שחוקות אגורות בפה בעד האם

לכחת? כדאי הזה הענף
 / הרב אל ■נלד לא גיהול־חשבונות בגלל
 / רבב. ללא נקי ואהיה אחוז, שני אשלם

 תן / מציאה ממש הוא הזד. היהלום אגב,
וברבה. מזל — חהו מיליון, שני

 תל־אביב איתן, רוני
ממזרה! דרושה:

חיתון פסול
מוגזוה מחפש

אביב תל־ ,26221 ך. ת.

 של המודעות במדור מצאתי מה ראו
 .17.10.75 מיום הארץ,
ן דעתכם מה

 אביב י תל •תשנו, פירפום
 ראה — פתשגן הקוראיס מציאת •

גלופה.

1993 הזח העולם14


