
 אינה בקיץ, אופנתית מאוד
 לנו עוזר ארוך, קצת שהשיער

אפרפר. וחום אדמדם חום נ

 בשפה פרמננט״ ״דבל ׳.82 ־ף
בקצוות. ומסולסל למעלה גלי

 נפח מתקבל עבה, השיער ר
עליו. להשתלט

 ביגודים מגלגלים זה, אפקט *
 חסרי מיוחדים, ספירליים )

 יוצ־ וכך הרטוב, השיער :ל
 זו בתסרוקת היתרון *!בוקים.

 מכן לאחר חד־פעמי. הוא ול
 באופן השיער את ולייבש י

 צו* את מאבדים אינם בוקים
 חודשים. שמונה עד שישה

 שלמה, לעונה מסודרת שה
 תם־ רב. זמן וחוסכת ספרות
 נשית, להיראות לאשה ורמת
ובעונה בעת ורומנטית בבה

 — החוששות ׳ת־השיער־החלק,
 בפרמננט לסלסלו רוצות אינן

באבי־ המישחק והוא *יתרון,

,הליכוד ;גד הנתונים
אותם ללכלך

 שילטוננו, תחת ארבעה פי גדל שהעת♦
!כלי״התיקשורת של המצאה !ירד ולא

 האלה שהמיספרים !אומר אתה מה
ה הלישכה של נתונים על מתבססים

 שם יש שטויות• ז לסטטיסטיקה מרכזית
 הם מערך. אנשי שם כולם מערך, אנשי

 רק לאדמה מתחת נתונים מוציאים
!אותנו ללכלך בשביל
 על הנתונים שגם אומר! אתה מה
 על מתבססים עלייתו אחרי המדד ירידת

לסטטיס המרכזית הלישכה של הנתונים
ש ספק אין ככה, זה אם נו, ! טיקה
 נגדנו, הם עצמם הנתונים לעוני בקשר

 ונעשים הולכים האנשים י. הליכוד נגד
 בשביל רק תחילה בכוונה עניים יותר

 כסף להם שיש אנשים !אותנו להרגיז
 שיופיעו בשביל רק לפח אותו זורקים

ה הלישכה של בנתונים עניים בתור
 אנשים מוכנים מה תראה, תראה, ! זאת

!אותנו ללכלך בשביל רק לעשות

הזוחל זעת
הגאווה

 מישלחת אלה בימים נמצאת כידוע
האופוזי מן מכובדים ח״כים של מכובדת

המכוב הקואליציה ומן המכובדת ציה
להס כדי זאת וכל בארצות״הברית, דת
 לאמריקאים אסור ומדוע למה שם ביר

הסעודית. התוכנית את לקבל
אחר של מעשה זה יהיה דעתי, לפי

 מצי- הראשונה, המדרגה מן לאומית יות
 למערכה תחמושת אני גם אתרום אם די,

 כמובן, שמטרתה, הכבדה, ההסברתית
 עליהם ומדוע למה לאמריקאים להסביר
כ סעודיה על-פני ישראל את להעדיף
 שלהם האינטרסים של נאמנה מייצגת

במיזרח״התיכון.
 טיעוניו מאימוץ מנוס אין זה בעניין

 בעניין בגין, מנחם ראש״ממשלתנו, של
מדינ של באינטואיציה בגין, מר הנדון.

 העיקרית, הנקודה את תפס דגול, אי
האמריקאית דעת-הקהל שאל :דהיינו

נאורים. בנימוקים לפנות יש הנאורה
ה בנאומו בגין דיבר כך משום הנה

החשו המידבר״ ״מדינת על בכנסת ידוע
הבי ״ימי של חוקים בה ששוררים כה,

 גם וכמדומני אברים, כריתת עם ניים״
 כמה כאשר שם, ״השחיתות" על דיבר

 בלתי־דמוק- באופן שולטות מישפחות
המיסכנים. הסעודים בהמוני ראטי
 צריכה שעל־פיו הקו בדיוק זה !זהו
! המכובדת המישלחת ללכת

להס- יוכלו המכובדים המישלחת חברי

עיוות
השביתות

 — פיהק לא שעוד מי לפהק, לפהק,
 מחזוריות איזו !שיעמום איזה !שיפהק

 מופיעה ושוב שביתות, שוב !מונוטונית
 העובדים נציגת בתור לא ההסתדרות

מתקי ושוב הלאומי, המתווך בתור אלא
השוב את נחמדים עיתונאים המון פים
 בגרונה המדינה את מחזיקים שהם תים

אחר להם ושאין השבעים, בעצם ושהם
 להגן שקם היחיד מי ושוב לאומית, יות
!אני — ז השובתים על

 ש- כלכלי עיתונאי עם נתעסק היום
 ושמו צחוק) (בלי נחמד הוא בדרך־כלל

 אחרונות. בידיעות שעובד גניחובסקי דוב
 את שנשא מאמר כתב הוא שעבר בשבוע

ה הם ״השבעים !)לא (איך הכותרת
 לא דוב, שם טוען שרעב, מי שובתים״.

לו, שטוב טי ורק מעצם, ולא שובת

הה מה וראה צא
 שיחתרו את מברית-חמועצות לתבוע כדי לגמרי כמעט שהתאחדה לכנסת הידד

 תעמולה חומר בהפצת שהואשם פריצקי, אלכסנדר הד״ר הציוני העליה פעיל של
 כאן האלה. הרוסים ובין בינינו ההבדל גדול כמה עד וראה צא אנטי״סובייטי.

 נותנים לא !אותו אוסרים אז בשטחים, אנטי״ישראלית תעמולה עושה כשמישהו
לצאת! לו

פיתאום! מה
 רוצים כל״כך לצאת, ממנו מבקשים פשוט איך. ועוד לצאת, לו נותנים אצלנו

 מתפלאים ואחר-כך אותו, מוציאים פשוט לצאת, מוכן לא בעצמו הוא שאם שייצא,
!בניו״יורק אנטי״ישראלים נאומים נושא שהוא

 כדאי והמימשל, השילטון בשדה הארוך ולנסיונם לסובייטים הכבוד כל עם
 גם טוב קוואסמה, לפאהד שטוב מה הקטנים• מאיתנו, גם משהו ללמוד להם

פריצקי. לאלכסנדר

 בארצות״הברית הנאורה לדעת-הקהל ביר
 המיש- בין יש וגדולים עצומים שהבדלים

ש מה ובין ישראל, במדינת הנהוג טר
ב כאן מידבר. מדינת באותה מתרחש
 להסביר, חברי-הכנסת צריכים ישראל,

 מלפני חשוכה דתית חוקה נהוגה לא
 נוהגים אנו כאן שנים. מאות וארבע אלף

 דבר אין אצלנו מתקדמת. חוקה על-פי
 על-פי למשל, איברים, שחותכים כזה,

ה לכל חותכים אצלנו התורה. מיצוות
 מסיבות זה וגם איברים. חלקי יותר

 כל אצלנו בכלל, שרוצה. מי היגייניות,
 הלוויות גירושיו, נישואין, של התחום

 מזמן כבר האחרים האישות ענייני וכל
 מדינת לא אנחנו הדת. על-פי הולך לא

סעודיה. כמו לא אנחנו חשוכה. מידבר
 כמובן, היא, ביותר החשובה והנקודה

 זו אצלנו, פה, הדמוקרטית. הנקודה
 איזה לא זה בסעודיה. כמו שחיתות לא

 !לא או, מישפחות, כמה של כזה שילטון
 מן מתנשאים מיליונרים כמה יש אמנם

 לא עכשיו הם :עובדה אבל הקיבוצים,
דמו לגמרי דמוקרטיה. אצלנו בשילטון.
 אצלנו לאמריקה. דומה משהו קרטיה.

 אזרחים, לא שהם אנשים מיליוני אין
להיב להם ואסור לבחור להם שאסור

 אנחנו !לא הו בסעודיה. שיש כמו חר,
 אצלנו !רצונו נגד אחד באף שולטים לא

 הדמוקרטיה. של היסודות כל קיימים
 יש ליהודי, יהודי בין מוחלט שיוויון יש

 וכל ליהודי, יהודי בין מוחלטת אחווה
שיודע כמו חורין״, ״בני הם היהודים

 שמקום
 בהתמדו

 העוגה
 ל אז
 ל) בכלל

 כסו תר
 עובדי
 נא שחם

 שוס כיר
 ארבעת
 אפילו,

 התיקשוו
 הי! בעלי
 לל ביט
 מ :סיף

בס רונה
כן!
 !אני

 ובכן,
 השביתה

 את רק
 טוב־טוב

 משחו,
 חופש

 עקרונות
 והנה,
 העיתונא

 שם לוח
 העיתונא

 ו הוותק
 מסתדר

 השבעים
 ראיתי
 ל רעבים

 וההוכ
 את ראה

 :מהארץ
 שכ ככה,

בושה,

 ר להגיד
 את בים,

 ל עושים
ועוד

 הפטרו־דו
 תשתית

 בצע- על
 !טהורים

 לק! צריך
 בבקשה

 בכלל-בכי
 והי הזה,

 מקיימת
 טייוואן

 בדרום־או
 מיס לים

אידיאולו

אמרו מה
המגב׳!■□
הגדודי

 פשוט הזה, בעניין עצמי על להתגבר יכול לא פשוט אני
 הנשיא הלך הנה, לי. צוחק אני נזכר שאני פעם בכל יכול. לא

 את להעביר כדי לא־נורמליים לחצים והפעיל רגן, האמריקאי
 רצון מגלה גם הוא עכשיו והנה הנוראה, האיווקס עיסקת

 נהפך ביכלל והוא האיומה, הסעודית התוכנית כלפי טוב
ביותר. גרוע לאנטי״ישראלי לאט״לאט

 שמייד הוא שמצחיק מה מצחיק. לא כשלעצמו זה אז
 אל הישראלים והרדיו הטלוויזיה הלכו רגן שנבחר אחרי

 במדיניות״חוץ, גדולים כמבינים בעיניה מוחזקים שהיו אישים
 בן־מאיר, יהודה וחבר״הכנסת כהן, גאולה חברת״הכנסת כמו

 לאומיות פיגורות כולם ארנס, וחבר״הכנסת רביו וחבר״הכנסת
 נו, החדשה. הבחירה על דעתם מה אותם ושאלה אמיתיות,

 החדש מהנשיא עצומות תיקוות אילו לשמוע צריכים הייתם
 יהודה הד״ר את לשמוע צריכים הייתם י. הללו האנשים פיתחו

 על התיאוריה את מפתח סגן־שר-חוץ, הוא שהיום בן-מאיר,
 ״מיזרח-מערב״ לעומת קרטר, היוצא, הנשיא של ״צפון-דרום״

 מהתיאוריה ללקק היה אפשר שפתיים !רגן הנכנס הנשיא של
 לא פשוט !בן־מאיר יהודה את שומעים לא ועכשיו !הזאת

 הולך אז, מאוד, מרוצה נשמע הוא שגם ארנס, ואילו !שומעים
 מבין יעני, הוא, שהרי בארצות״הברית, שלנו השגריר להיות

!בזה
!ילמדו הם מתי

ץ 1 מג
ו מתי

עדנו הנתונים
ו לליכוד הכבוד כל לנו! הכבוד כל

 את העלינו אנחנו הכלכלית! למדיניותו
אנח !אותו מורידים גם אנחנו — המדד

 גם אנחנו — עולים המוני העלינו נו
אומר! אתה מה מה, אותם! מורידים


