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19.1.82 שלישי יום
 רוסיים שירים ערב

 צוענים, שירי בלדות,
ליריקה

:הזמרת עם
גוצולסקי אינה
בקר יורם מגיש:

 שלישי בימי פתוח המועדון
 התוכניות בערב. 8.30 משעה

בערב. 9.00 בשעה מתחילות

 מודעות קבלת
 העיתונים לכל

המערכת במחירי

אידיאל פרסום
 תל־אביב 110 גבימל אבן

 אנטוקולסקי) (פינת
772118 ,227117 טלפון

 רובקס
יבוא מעודפי

 ועדי מסעדות, למוסדות,
וקנוציס. עובדים

 וצלחות מגשים קערות,
 מיוחדים במחירים

 מגשים ייצור אפשרות
מיוחדות. בהזמנות

 ת״א 26 גלויות קבוץ
830141 ,822926 : טל
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זולה... בהרפתקה

 הבא: הסיפור יעיד כך על בפח... נופלים שופטים גם לפעמים
 ובשלוה. בשקט חייהם את חיו ואשתו בדוי) (שם גבעוני א. מר

 היא היתד. ומשפט, חוק סיפרי בין זמנו מרבית את בילה שהוא בשעה
למופת. בית כעקרת חובותיה את ממלאת
 לגור נכנסו הסמוכה בדירה :צפוי בלתי מכיוון הופיע בחייהם השינוי
 ומושכת נאה בוטיק בעלת והיא מצליח יבואן הוא חדשים, שכנים
 פעילים היו החדשים השכנים של החברה חיי שנותיה. ארבעים למרות

ואשתו. השופט את גם להזמין שכחו, לא בביתם, מסיבה וכשערכו ותוססים
 לשמוע כדי ההזדמנות את ניצל והשופט בהתלהבות להזמנה נענו הם

אותם... לשפוט לנסות בלי — לאחרים ולהקשיב רכילות מעט
 אחד סיפור המיטות. מחדרי פיקנטיים סיפורים שם קלטה הרגישה אוזנו
 הגיעה לא אם עצמו, לבין בינו הרהר והוא במיוחד בעיניו חן מצא

* שכזאת... מחוויה ליהנות לעצמם ירשו הם שגם השעה
 את להפתיע החליט רגע ובאותו בעיניו ניצת שובבות של חיוך

שתרגיש. בלי בחשאי, הביתה אותו הביא הוא למחרת. כבר אשת־חיקו
 למיטה להיכנס אותה והזמין בעצמו המיטה את הציע ערב באותו
המיטה. כקרח. קרה היתד. היא אבוי... אך ומשועשעת. חגיגית בנימה
 חדש חימום שסדין זה איך גבול: היה לא השופט של לזעמו

כתיקנוז! פועל אינו
 קצת לחקור טרח אילו :האשם הוא השופט דוקא שינוי, לשם הפעם,

 שמדובר מגלה היד, אחריות״ ״חסר חימום סדין אותו של מוצאו את
 שמציפים הזולים החימום סדיני מסוג ירודה, מאיכות חימום בסדין

החורף. בוא עם השוק את
 וקונה בטוח על הולך כזאת, זולה בהרפתקה להסתבך רוצה שאינו מי

✓י זק״ש. חימום סדין מוניטין: ובעל מוכר חימום סדין
 יתרונותיו בזכות 81 הנבחר המוצר בתואר זכה זק״ש חימום סדין

:הבלעדיים

 קשירה בהתקני מצוייר * הכפול רבטחון בשיטת מיוצר *
 לככסו שניתן היחידי * בשימוש ובטחון חיים אורך המבטיחים

ללילה אג׳ 25 רק — השמל צריכת * כביסה כמכונת
שנים• 3ל־ אחריות *

 המסקנות את הסיק הוא — האומלל השופט אל לרגע נחזור אם
 :וחכמה קצרה הערה בפנקסו ורשם הביש ממקרה

בשק. חתול קונים אין
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הזמן הגיע
 משח של מינויו בעיקבות

בנק־ישר־ כנגיד מנדלבאום
הצעה. לקורא יש אל,

ה בפעם כשסוף־סוף, עכשיו,
נת־ שנה, אלפיים מזה ראשונה

מנדלבאום נגיד
להרצל כיפה

 בנק־ כנגיד המפד״ל איש מנה
 שה״ לכך לצפות אפשר ישראל,
 כולם אם יודע איני יתוקן. מעוות

 תי־ האדונים אבל לכר, לב שמו
ו בן־גוריון דויד הרצל, אודור
 וחיים ז׳בוטינסקי זאב אפילו
 הכסף שיטרי על מופיעים וייצמן
יאמן! לא ראש. בגילוי שלנו

לד הנגיד על הבאות בסדרות
 בכיפה. יכוסה שראשם לכך אוג

ב וחלקם סרוגה, בכיפה חלקם
 אגודת־ישר־ נמנהג שחורה כיפה

 לשמור הנגיד צריך שהרי — אל
ש הכנסת, עם טובים יחסים על

 עומך שלח ועדת־הכספים בראש
 לורינץ, שלמד, אגודת־ישראל איש

כידוע.
אביב תל־ קדיינמן, מתי

ה א׳זה כ סי ת מ רפ טו מ
 בחבל קורה מוזר משהו
ימית.

שימ סגךראש־ד,ממשלה, בעוד
 חודש בסוף כי הכריז ארליך, חה

 פיתחת אוכלוסיית תתפנה מארס
 עתה ומתנחל שפולש ומי רפיח
אח ששרים הרי חוק, מפר הוא
ובתמיכ בשתיקתם מעודדים רים
וכספים הפלישה, !מלאכת את תם

ארליך סגן
מרס סוף

¥

להת מוזרמים ממישרדיהם רבים
 -י האוכלוס־ ולכיסי חדשות נחלויות

זה. ארץ לחבל 'המהגרות יות
ש והתרבות, החינוך מישרד

 בתק־ מקיצוצים הרף ללא נפגע
 פרוטה, כל לחשב ושצריך ציביו

 גנים בבתי־ספר, הון־עתק משקיע
שיתפנה. בחבל ושעות־הוראה

 העת כל הנתון מישרד־הדתות,
מש כספיים, ולהשרות לחקירות

 בתי־מיקוואות, בבתי־כנסת, קיע
חודשים. כמה בעוד שיתפנו

 רב הון מוציא מישרד־הביטחון
ב מחדש?) מהאירגון חלק (אולי

 כוח־ ובהקצאת גידור, שמירה,
וצבאי. אזרחי אדם

באי לאור־היום, נעשה זה כל
 ראש־ד,ממשלה של הדומם שורם

 (שטח המישטרה כאשר ושריו,
 כבוש) (שטח והמימשל אזרחי)

 והאופוזיציה מים פיהם ממלאים
במי־אפסיים. מדשדשת

תר־אביב יהב, דן

יו רוצים בימית העסקים בעלי
 תחנת־ להקמת הזיכיונות את תר.
כ הביאו, שק״ם חנות או דלק

 דרך מאמריקה, או מרוסיה ידוע,
ב להם טוב להם. מגיע ההורים.

רו והם אומרים, שחם כמו ימית,
להמשיך. צים

ב שמענו העניין. בזה לא אבל
 מהם, אחד של דבריו את רדיו
ליצור רוצה שהממשלה אמר אשר

המלא החצי
מכלום טוב יותר

כ הוא, מימית. מהנסיגה טראומה
הממ סמיצוות עושה נאמן, אזרח
טראומה. ויוצר שלה

קרית-אתא כהן, מרדכי

 מורדי של הנפשעת ההתפרעות
 ולהסלים, להשתולל ממשיכה ימית

 תנקוט לא הממשלה שאם כך
 וחריפים נמרצים באמצעים מייד

 ולרסנם אותם לבלום כדי ביותר
ו המדינה את לסגור נצטרך —

 ה־ את ולהשאיר לחו״ל לברוח
ו אנוכיים סחטנים בידי שילטון
ש כדי — זאת כל אלה. אלימים

 המילחמות את ינהלו עצמם הם
וה הערבי העולם נגד הבאות
העויין. מוסלמי

 היו למשל, רמאללה, תושבי אם
 האם — ימית כתושבי נוהגים
 ־■ בתו־ אותם מפגיז היה לא צד,״ל

 שלו הטיפול בדיוק זהו תחים?
בדחיפות. זקוקים הם

חיפה יצחק, בן־ שלום

ס ני8וו כו ה1יא39*1171 ה
* למצוא אפשר ידיעה בפל

מעודד. משהו
 שהממשלה בעיתונים קראתי
בעד חצי :חצי־חצי התחלקה
 נגד וחצי בימית, החוק שמירת
 אני הפרוע. בדרום החוק שמירת
 הופתעתי שאני להודות מוכרח

)16 במסוד (המשך
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