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 להשיג
עמיחי איתןת ו י ק רו מ ת ב

מזיקים הדברת
י (ג׳וקים), תיקנים להדברת מומחים

 ובגדים. ספרים חרקי עץ, תולעי
ורכושך. בריאותך על בשמירה
*4,* *.$4־ 2272 ת.ד. ,18 מודיעין רח׳ רמת־גן,

7־6 טל. 9 0 1 1 4  '•*" 481/75 עסק רש׳מס׳וג 5-
ם- קלי רו ה־ , 664015י 059־#3012יל

 שר־הדתות פרשת על
אבו״חצירא. אהרון

 שר- נגד המתנהלת החקירה
 מחשבות. כמה מעוררת הדתות
 בחפותו המשוכנע אדם ראשית,

 כדי מישטרתית חקירה לכל ייענה
 רוצה השר שנית, זאת. להוכיח
 ובכל ההליכים של מהיר בסיום

 — תשובתו את משהה הוא זאת
 לאו. ואם להיחקר הוא מסכים אם

ל שניסו העדתי העניין ושלישת,
דרשני. אומר לפרשה מסביב עורר
מע־ טהורים ואם השר צודק אם

אותי!
קוטי. רק

03־233910 טל. טריידינג, אלפא :ושיווק יבוא

כן־יהודה (״יבי״) יונה
ועיוות סילוף

 :המילים באלה פרס שימעון לח״כ
 הרופא במהרה. החלם ״שימעון,

 היא. ולא לחלות״ יכול לא פשוט
 ״ל- אחרת: נוסחה שלי ההקדשה
בידידות מהירה, החלמה שימעון,

יבי׳/
ומעוותת. מסלפת תוספת כל

בן־יהוהה, (״יבי״) יונה
תל־אביב

 מבדיל *תה *□
 ויסקי בין

 מעולה לויסקי
קח

 הסקוטי הויסקי
 היוקרתי

הטס□ לאתי

ה ספר בית טיק מ לקוס
״ ה ק < ז < ל ״

! ע י ד ו מ
 לקוסמטיקה בוקר לקורס ההרשמה החלה

1980 אוקטובר
ויד׳ ,א בימי כשבוע פעמיים יתנהל הקורם

ת כין עו ש צ 9—11 ה ה״  לפנ
ת מו י סי מ ק ל ענ ה תו מ לו פ ת די מי ש ס של ר בי׳׳

וז*אאזאו0א41 $ומגק
ביותר מוגבל המשתתפות מספר

■י ן * ■ ת״א. 177 דיזנגוף רח׳ *
.237457 טל. 1 1 *

ושמור — גזור
על חתום

מידע
3ארה״3 שלוו העתון

 מעודכן. השאר — בשמועות תסתפק אל
 חודש. מדי לביתך ״מידע״ קבלת הבטח

 שנתי) (מנוי $10.— ע״ס המחאה שלח
אל: וכתובתך שמך בצירוף

0^ז 833, מ3ז\6:נ10,מי*\ ?3. 19083 .8? ס . ^ ג1/11.

 )215(649־5038 צפריר, רוני :ומו״ל עורך
יותר לדעת שרוצים לאלה העתון — מידע

 בעיות
 ולבטים

המין בחיי
מאת

 זידמן מרדכי רל״
רשפים הוצאת

 מודעות קבלת
 העיתונים לכל

המערכת במחירי

אידיאל פיוסוס
 תל־אביב 110 גבירול אבן

 אנטוקולסקי) (פינת
772118 ,227117 טלפיו

רשיון
נהיגה

שקל 2400
 לנהיגה בי״ם

״גבע״
253230 טל.

כזכחכים
)6 מעמוד (המשך

 לרחוב. הושלכתי לא ועדייו — יום
 :גזעית נקבה והנני אפור, צבעי

טרייר. עם מעורב שנאוצר
 בדירתי להשאר מוכנה הייתי
נדמה אבל הימים, קץ עד החדשה

אבודה בלכה
מעורבת גזעית

 בעלת־הבית על לטורח שאני לי
 (שיהיו שלה. החתולים תריסר ועל
חתו נגד דבר לי אין בריאים, לי

לים).
 ל־ לפנות מתבקשים המעוניינים

 ,285848 מס׳ טלפון — בעלת־הבית
תל־אביב.

 חדש לשם הממתינה בלכה,
תל־אביב חדשים, ולבעלים

 עוד המלצתו

ומר־של־נ״ר

 שהר- השבחים בעיקבות
 סיפרו על עומר דן עיף
 ״שעת אילון עמוס של

הזה״ (״העולם אפס״
2236.(

 ״ספר כי עומר כותב השאר בין
 לימוד ספר שיהפוך הראוי מן זה
 הספר כי מציין והוא השואה״, על

ה שמרבית נושא עם ״מתמודד
 לגעת חוששים הישראלים מחברים

חוב ספרים שני לפחות ובכן, בו״.
 :ההיקף באותו הנושא את קים
 הפוסט־ והציונות בן־הכט של כחש

 ש.ב. של השואה במשבר אוגנדית
 המקיף הספר עדיין שהוא בית־צבי,

זה. בנושא ביותר והמהימן ביותר
 של הספר של לאיכותו ותיחס

במא בית־צבי הוכיח כבר :אילון
 ),1980 באוגוסט 1ב־ (במעריב, מרו

 מערב הקורא, את מטעה אילון כי
 שונות ישיבות של פרוטוקולים

 צרכיו. על־פי הנאמר מן ומקצץ
 של קובץ אלא אינו זה חדש ספר

 לברוח שתכליתן מכוונות, הטעיות
המרה.. האמת מן

צה״ל וודפה, מיכאד

ועור... תחסום אל

 ככל ההליכים את נא יעבור שיו,
מורם. בראש במדינה, אחר אזרח

סף ט, יו ק ירושלים אל

 קם ולמה מה על מבין אינני
 האדמו״ד בעניין הזה הרעש כל

שמא שליט״א, אבו־חצירא אהרון
 וקבלת־ מירמה במעשי אותו שימים
 שיהודי לתאר קשה ר״ל. •שוחד
 בחיר סגולה, לעם המשתייך דתי,

ו שכאלה. מעשים יעשה העמים,
 ״לא :מצווה הקדושה תורתנו הרי

תח ו״אל תחמוד״... ״לא תגנב״,
בדישו״. שור סום

המ הזו הזדונית הדם עלילת את
 בגלל שמאלניים, משומדים ציאו

ה הישיבות ריבוי נוכח קינאתם
 שתל־ ובגלל והנהדרות מפוארות

 ב־ הממומנים וישיבות, מודי־תורה
בהתנחלויות. מוקמים כספי־ציבור,

 בעזהי״ת זו, פרשה תשכח אי״ה
ב להמשיך יהיה ואפשר בב״א,

 כספים גיוס של הקודש מלאכת
אמן. ולהתנחלויות. לישיבות

 שמאלני, משומד לוי, שבתאי
גן רמוז־

 האשפוז׳ הפטיש בין

הספרדי דסדן
רו ״לא הכתבה בעיקבות

 על — כאן אותם צים
 בניר- וספרדים אשכנזים

 (״העולם ובבית״דגן צבי
).2247 הזה״

 מניר- שגיב אהוד צוטט בכתבה
 מילדי המקום ילדי הפרדת על צבי,

 הגיחוך לשיא הגיע הוא בית־דגן.
 עם ״יחד טען: כאשר והציניות,

ברו — שלט לתלות החלטנו זאת
 אכן, בית־דגן.״ לילדי הבאים כים

לפגוע :ומקורית חדשה המצאה
ה ברוכים שלם ולתלות בבאים
באים.
 אדם שהינו שגיב, מר על לי צר

ל כדי להתפתל שנאלץ מוכשר,
 אילו היה מוטב נוראי. שרץ טהר

ה של במיכתבו לפיסקה שם־לב
 רגש בו לעורר ביקש אשר מפקח׳

וחרטה. בושה של
ראשון־לציון מנטש, עדינה

1 הדיוק למען
 המשורר כתב באמת מה

 העבודה מיפלגת למנהיג
 השירים ספר על בהקדשה
 (״העולם שלו האחרון

י)2247 הזה״
הק כאילו פורסם, אנשים במדור

שלי ארץ־ישראל ספרי את דשתי

ם ל עו ה ה 2249 הז


