
 1 צדוצחק
טילאק עם

 השן אמאיל על ומגינה השיניים בריאות על שומרת
טילאק

עששת ומונעת שן אבן מסירה וקפה, תה ניקוטין, כתמי מסירה
טילאק

רעננה לנשימה

7טי ק0
המשפחה לכל השיניים משחת

שיווק ורשתות פרפומריות מרקחת, בתג בכל להשיג

בע״מ דיסקו \

מסר״ ״אימדיה • • • • ■̂ • • י

 והנפוצים הטנכים השיער צבעי
בדולם.

אופנתיים גובים 15
המכילה; מושלמת צביעה(קיט) מערכת

 שאינו במיכל מחמצן( קרם צבע, שפורפרת
כפפות. חוג במברשת) שמוש מחייב

 המובחרות בפרפומריות לתשע;
השווק.

כדו־,■, מ
שיער לתמרוקי בעולם והמפורסמת הגדולה החברה

וברז המרקחת בבתי

ן ו י ש ר
ה ג י ה נ

לירות 20,000ב־
 לנהיגה בי״ם

״גבע״
2 53230 טל.

 בעיות
□ טי  ולב

המי! בחיי
מאת

זידמן מרדכי חד״ר

רשפים הוצאת

ס י כ ח כ מ
 )6 מעמוד (המשך

וסמו גלויים לחצים על מצביעה
 רד־ מיש מצד נגדה שהופעלו יים,

החינוך.

הפסל מ״שמד על

מצור (דוגמה הקיבוץ של החותמת
המזכיר. חתימת ואת פת)

שר , א י מ  שלום כרם מזכיר ל
 היה שפורסם המיכתב האם •

 קי חגרי הינם שבעליו או מזוייף,
ה בשם לחתום הוסמכו שלא בוץ

? קיבוץ

ף1בדיזנג אירעון
 נק- מיבצע ערכתי באפריל 30ב־

 הזכוכית, פסל לניקוי פרטי יון
ה במיזרקת המוצב ידי, מעשה

לפ נאלצתי דיזנגוף. בכיכר מים
 פניותי שכל משום זו לדרך עול

 נתקלו הפסל, את לנקות לעיריה,
אטומה. בחומה שנתיים במשך

 לא זה מיבצע כי לציין, ברצוני
חב של עזרתה ללא מתאפשר היה
 לספק התנדבה אשר מסויימת, רה
ש אנשים ושני החומרים, את לי

״העו של 2226 גיליון על
הזה״. לם
ה הפנינים את מצאנו בגיליון

במי האלוף עם ״בריאיון : אלה
 כבר ״עכשיו פלד: מתי לואים

 את לפטור איך בפנטגון... יודעים
 ואולי — הקומוניקציה...״ תקלות

והלירה׳ ,אתה במדור לפתורי!!

ויצירתו דויד הפסד
אטומת חומה

 יומיים במשך ליאות ללא עבדו
 המיזרקה. את לנקות לי ועזרו
 החברה אנשי ני להדגיש, ראוי
 דאגה ומחוך המורד, ללא זאת עשו
 כך על והעיד. הפסל לחזות כנד,

תודתי. להם נתונה
 תל-אביב דויד, אלן

 תמונה. ראה — ופיסלו האמן #
• # •

♦ ההסתה אח ולמן מ■
ם פלאקטים  חוד- אנונימיי

קו ג תל״אביב, בחוצות ג
ת להשחיר מגמה  פניו א

ם של גר״לב. חיי
 — להסיר הצלחתי אחד פלאקט

 והרי — טדי עדיין היה הדבק
עומד מי אותי מעניין לפניכם. הוא

 מלחמת־העורכים על לנו מסופר
 שלום תחת יתמנה מי במעריב,
״הסיבה :נאמר וכך רוזנפלד,

 רוזנפלד... של בעמדתו לשינוי
 המתרבות מההתנקשויות נובעת

 הצעירה...״ השלישייה לבין בינו
 והתגשות לעצמה התנקשות —

 וניסית התנפלות עניינה זו לעצמה,
ני עניינה וזו להמית או לפגוע

 הזה השיבוש וסכסוו־דעות. גוד
 קלקול מתוצאות אחת הוא בכתב

 בפינו, ההגאים וטשטוש מבטאנו
 נהגות אינן אם וקו״ף שגימ״ל עד

 בכיתוב בצלילן! משתוות כהלכה
במ ,יוגה בכתבה התמונות לאחת

 סטואית ״שלווה נכתב: כיפה׳ קום
המחש וריכוז רגליים סיקול תוך
 מן אבנים בהוצאת כלום — בה״

היוגים־ עוסקים וסילוקו האדמה

ס בבטהנן *מבין7 י י ר ח ב ב ל

ברלב! בלן המחדל את זמר
יום־כיפור מלחמת לוחמי

בר־דב נגד הפלאי,ט
פחדני מיבצע

 — הזה הפחדני המיבצע מאחרי
ז המממן ומי ההוגה מי

 תל-אביב קייטנר, יואט
 ראה — בר־לב נגד הפלאקט •

תצלום.

ג מ■ ג מ״ו ו

<־ שלום כרם את
״סי חמיכתב געיקבות

בשט לשרת ציוני רוב
הזח״ (״העולם חים״
2226.(

 מיכתבים לפרסם נבקשכם להבא
את ישאו אם רק הקיבוץ, בשם

ש מובן !״סיקול״ זהו ! ? טים
 שמאלית שי״ן — לשיכול הכוונה

ושי היפוך שעניינה דגושה, וכ״ף
הגפיים. והיפוך הסדר נוי

 לי מזכירים האלה השיבושים
 ח׳ומייני, על מעריב שכתב מה את

יס — באשתו שבגד ״מי :האומר
דו — העיר״ בכיכר מלכות פוג
 אילו ושמח, שש היה גבר שכל מני

 לבגוד גם הזדמנות בידו ניתנה
 אגב, מלכה! לספוג וגם באישתו

 בדיזנגוף הכדורגל ״הפנינג את
 צחה: לעברית לתרגם אפשר סנטר

 דיזנגוף! בלב הכדורגל אירעון
 לפי — אירעון :בעברית (״הפנינג

העברית). ללשון האקדמיה קביעת
בת־יס נקר, חיים

ם8 עול 2229 הזה ה




