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תלם זיוה
 אתכם מזמינה
מכירת לתצוגת

׳8ב אביב דגמי
 האופנה יצרני ממיטב במכירה:
̂ר הפסטל בגווני בגדים - בישראל  ז

 ואיטליה צרפת מאנגליה, יבוא בגדי
אביזרים. ^

י , ג פ ו ל ו  גם - אביב בגדי פ
 עור, בגדי לקנות ניתן עדיין בהזמנה.

.507־ ב־

 מקסימות שמלות —
 חולצות חצאיות, צרפתי, בדגם

ומכנסיים.

 רומנטיות חולצות — חדש!
ם. הגווני בכל ה- חר ת מ

י ג \

 שבת וביום 18.3.83 ששי ביום תתקיים המכירה
 16.00-19.00 10.00-14.00 השעות בין 19.3.83

 פיתוח, הרצליה 10 המלד דוד תלם, זיוה בבית
052־72976 טל.

ם בי ח מכ
ם בזר׳ עזעע&ע'

מר ל׳יג ימודר׳נזו בעז
 מחברון ״כך״ אנטי סילוק

 ההתעללות את יפסיק לא
אלא העיר, באיפלוסית

יותר. כבד משהו לחטוף עלול
 בעומר. ל״ג — במאי 1 •

 בובות לשרוף זד. ביום נהגו בעבר
 האוקראיני הלאומי המנהיג של

 הקורבנות היום חמלניצקי. בוד׳זץ
 אישי־צי- דווקא הם הפופולאריים

פלסטיניים. בור
גבעתיים ארצי, ברכה

כהנא בריון
— נמית זה

 למסודרת אותה יהפוך
 עם יותר למתואמת יותר,

המוסמכות. הרסויות
 לוח תלוי תחנת־מישטרה בכל
ה תאריכים רשומים שעליו גדול,

 שם רשומים לפורענות. מועדים
 על הנוצרים ומועדי המוסלמים חגי

 תאריכים שם מצויינים כיתותיהם,
 (למשל: הפלסטינית מההיסטוריה

 ר כראמה נצחץ פתח, ייסוד יום
 הציונות ומתולדות יום־האדמה)

הצהרת־בלפור). יום (כמו
 דווקא כי מוכיח, המר הנסיון

 המערבית בגדה המתנחלים תעלולי
 בחג- .קבועים בתאריכים מתרחשים

 כמה פרצו שנתיים לפני פורים
 (״בית־ דבוייה בבניין עבדקנים
 כי עד סוער, כה במחול הדסה״)

 ערבי של חנותו תיקרת התמוטטה
ה בחג־פורים התחתונה. בקומה

 תלמידי־חב־ להם השתעשעו שנה
 ערביה ילדה לעבר בצליפה מים
דו חולפות. מכוניות ולעבר 4 בת
 במה מייד ידעו המימשל ברי

הס הם שפיל״ ״פורים העניין:
בירו.

 כמעט של נסיון שנצבר אחרי
 שהעיריות כדאי כיבוש, שנות 17

 יתחילו הכבושים בשטחים הערביות
 עליהן התושבים. לביטחון לדאוג
 כל רשימת עם גדול לוח לפרסם

 אותו ולתלות המסוכנים, התאריכים
הציבוריים. המקומות בכל

 לפורענות המועדים התאריכים
הגאים: בחודשיים

 29ו־ 28 שבין הלידה •
 ארוחת-ערב פסח. ערב — במרס

 הסד מכריזים שבמהלכה חגיגית,
חמ ״שפוך :אלוהים באוזני עדים

מו המדקדקים הגויים!״ על תך
 במו ההמלצה את לקיים כנים

ידיהם.
העצ יום - באפריל 18 •

 בישראל מציינים זה ביום מאות.
 בעזרת בעיקר המדינה, הכרזת את

 לאם בן שאינו מי פלסטיק. פטישי
— כהלכה התגייר שלא או יהודיה

 מאיר החוליגן את שזרקו טוב
 •־י קרה זה אומנם, מחברון. כהנא
 מר אבל מדי, מאוחר שנים כמה
אף־פעם. מאשר מאוחר טב

כש אך הראשונה. התגובה זו
ה סילוק על שלחוגגים שומעים
 לוינגר משה גם מצטרף בריונים

— עצמו בזכות פרוע מסית —

לוינגר בריון
טריפה וזה —

 1 לוינגר, נעים. לא להיות מתחיל
 אוהב אינו הפרשנים, מסבירים כך

 מלך להיות רוצה הוא תחרות.
הבלתי־מעו־ המנהיג המשתוללים,

)24 בעמוד (המשך


