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ס במהירות נעלמת הצרבת אני ט וז

 הארוחה, לאחר כלל בדרך בה מרגיש אתה
 ואז. צרבת של הזו והמטרידה המציקה ההרגשה

 לפעולה. נכנס טאמס
 מפליאה. במהירות הפועלת וטעימה קטנה טבלית ־ טאמס

ונגמר. טאמס הקלה. תרגיש שניות מספר תוך
| • לנשיאה. ונוחה קטנה אישית בחפיסה טאמס טבליות לנוחיותך

 ופירות. מנטה :טעמים 2ב- טאמס
 הצרבת, וכשתגיע לידך יהיה שטאמס תמיד כדאי
וזטאמס. במהירות תעלם היא

* המרקחת. בבתי להשיג י ׳ ♦ ♦ ♦ 1 * ♦

)29 מעמוד (המשך
ח ״העולם (אנשים, חדש
).2355 זה״

 זאב שפרופ׳ הרי בקטע, כאמור
דמיו אגדות לחבר ״נוהג וילנאי

 בארץ.״ שונים מקומות על ניות
ויל לפרום׳ והיקר הכבוד כל עם

 הרי לו, מגיע אכן זה וכבוד נאי,
 הסיפור גם כי בצער לקבוע שעלי

 הכריז שכאילו הדתות, מישרד על
 במיסגרת הוא כקדוש, המקום על

 היא בישראל אבן כל האגדות.
קדו מהיות רחוקה אך היסטורית,

 האבן של גם מצבה וכזהו שה,
בהרטוב. הנדונה
נחמד. הסיפור נורא, לא אבל

שירה, ציץ כן־
ירושלים לתיקשורת, השר יועץ

• • •
?ורא ווול1 תגוסה

ח על מגיג הקורא מג  הכ
 (״העולם נגר + נשים 1

).2355 הזה״
מה ויפים צעירים חבר׳ה כמה

 בחורה חדש: קורבן מצאו ארץ
 לסבית לצלן, רחמנא שהיא, צעירה

מדי אותה לנשל צריך כן ועל
 בנקל, נמצאה לכך העילה רתה.
 גורמות לסביות של אורגיות שהרי
בס שנמצא למי נפש ועגמת רעש

ביבה.
 חטובת- זמרת אותה קמה לפתע

יצ אלוהית כמעט ובשליחות גוף
 מסייעים חורמה. למילחמת אה

 ה־ אנשי בקרב לה נמצאו רבים
הצי בקרב ספק וללא מישטרה,

של גבורה הרי זוהי הרחב. בור

כולקא תובעו;
!הכבוד כל באמת

 מיעוט נגד למאבק לצאת אמת
 נטול הומוסכסואלים) או (לסביות

המוסדות שכל אזרחיות, זכויות
המישפטיים החינוכיים, הדתיים, —
נגדו. —

 בול־ גב׳ לך הכבוד כל באמת,
קא!

 עצב של נוסף בהירהור ורק
 היתד. מתי :לשאול מתחיל אני

 ה־ בזוג שלחמו האחרונה הפעם
רו ״אורגיות בגלל טרוסכסואלי

 מיקרה היה כן. סליחה, עשות״?
 כשגדודים בירושלים שחלף בקיץ

 לא־נשואה צעירה תקפו חרדים של
 אולם חברה. עם ב״שכונחם״ שגרה

 ושה־ התוקפים את שגינו היו אז
לח שזכותה לצעירה אהדה ביעו
 פוגעת אינה עוד כל כרצונה, יות

באחרים.
 להודות צריך בכל־זאת ואולי

 קצין ולחברה בולקא לגב׳ לאל,
לאז יש עדיין שהרי המישטרה,

טליה אם מסויימות זכויות רחים

 בארץ שהרי, להיאבק. מעיזה לוי
מיש רחוקה כל־כך לא מסויימת,

 טליה את מוציאים מזמן היו ראל,
להורג. לוי

נידיורק שילוני, יואב

 עולו□ אין
לרשע׳□

בס״ד
 הקדושה, ותורתו ה׳ לשונא

שר״י אבנרי אורי המומר
!ה׳ אמר לרשעים שלום אין

 מלכו נגד למאמריך ביחס
 מגד יתברך ה׳ העולם של

 תורתו ויוגעי מיצוותיו שומרי
 שבת חביבו בת ונגד הקדושה
עצו בקינאה הספוגין קודשנו,

ב היהדות קרן הרמת על מה
הקד׳: ארצנו
ש בשימחה, להודיעך הננו

 ורבני בכלל החרדית היהדות
 מקיימים בסרט שיחי׳ התורה
 ישראל, ומאורי גדולי דיברי

 מאמרי־גאצה קריאת האוסרים
 אפיקורסי מפיות היוצאים

עמנו.
 ודור דור בכל נאמר: ועליך
 והק- לכלותנו עלינו עומדים

מצי המרובים, ברחמיו ב״ה,
 אי״ה יהיה ושימך מידם. לנו

 לנצח־ עולם, ולדראון לשימצה
 מ־ עמנו רישעי ככל נצחים,

דורי־דורות.
שמים שם מקדשי ועד

בני־ברק עיודק

ח ו ל ס ס ו ז ה

זי ישראל״ ״לילות מדור
 (״ח- מינו כשאינו מין ווג

ח׳/ עולם ).2353 חז
 מום מרשי, כי לקרוא נדהמתי

 טו־ גרג של לחיים חברו הוא זיו,
? בדותה מצצתם מניין לידאנו. זו

ד ״ ו רי ע ם, או י נ לו  אביב תל־ ס
 בנוע־ הסתבר הפירסום אחרי •
 השניים, בין קשר כל אין כי רכת
 במיק־ לתנחנה נקלע זיו טוס וכי
 נעימות אי־ לזיו נגרמה אם רה.

עלית. מצטער הזה העולם כלשהי,
• • •

1 *תר.31ה מרס
 ישר מוכשר, חוא אולי

ק חוא אבל — ואמין  1 מזי
ה כאשר אלה, טרופים בימים

 והחברתי הכלכלי, המדיני, מצב
ו שיותר ובשעה המדרגה, בשפל
ב ידיים, הרימו ישראלים יותר

 עם לחיות גורלנו שנחרץ מחשבה
בהב שנבחרה הזאת, ״הממשלה״

 נשארה העם״, עם ״להיטיב טחה
ה אולי — אחת דרך עוד לדעתי

 ממר לדרוש הסוף. לפני — אחרונה
 מתפקידו להתפטר סרס שימעון

לפ עליו העבודה. סיפלגת כיו״ר
 שיש היחיד לאדם מקומו את נות
 להבחר כלשהו סכוי עדיין לו

רבין. יצחק — כראש־ממשלה
 כלפי צודק יהיה לא זה אולי

 דווקא שפרם להיות ויכול פרם,
 מחפש מי אבל וישר, ואמין מוכשר,

המ גורל כאשר אחד, לאדם צדק
המאזניים? כפות על מונח דינה

 שמצב ככל האירוניה, למרבה
 ראש דווקא ומידרדר, הולך המדינה

 בעיני למטרד הופך האופוזיציה
מכי — המערך אוהדי ויותר יותר

 במו ההורס זה הוא שלגביהם וון
 אבל קטן, (אולי הסיכוי את ידיו

בגין. את להחליף סיכוי)
 מבין אינו עצמו פרס מר אם

 הנשלחים כפיל, העבים הרמזים את
 בבחירות — העם על־ידי אליו

 ובאמצעי- ברחוב, בסקרים, שהיו,
 מנהיגי על שומה — התיקשורת

אז כל על ובעצם המערך, ופעילי
הג במלוא לצעוק לו, שאכפת רח
!התפטר — פרם : רון

גן רמת־ משה, לוי רוני
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