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שראלי המכון ת הי ספרו  ל
ופדיל,ור קוסמטיקה נשים
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 מניקור פדיקור - קוסמטיקה - נשי□ ספרות
(אפילזייה) לצמיתות בחשמל שיער הוצאת

יופי ומכון סלון ★
 טיפול פסים, צביעות, סלסול, החלקות, תספורות, תסרוקות,

ובשעוה לצמיתות(אפילציה) שיער הוצאת איפור, פנים,
כלות הכנת ★
מעולה שרות * עממיים מחיתם *

 )22 מעמוד (המשך
 משה בשטחים. המתנחלים של רער

הנ וסילוק לו, לעזור רצה ארנס
 כדי אלא בא לא מחברון בלה

הטריפה. של מעמדה את לחזק
 לחבוש ימשיכו חברון ותושבי

 בבית־הספר הלימודים ספסל את
יהודי. למוסר הגבוה

אביב תל־ רבו, שמשון

פ ל !ס3ת ן1ט
.16ל״ קרה מה

 אותו עצמו על חוזר שנה בכל
מב־ במפתיע, בא החורף הכיפור:

 רו־ מרים נערת־הזוהר של מונתה
 בענייני שהסתבכה סנשטרייך,

כיסוי. ללא צ׳קים

ורוח !שיא*□
המו בין פרח יהודה גם

עמדים.
ב פוליטיקאי כל של שאיפתו

 מיניסטריאלי. תפקיד היא ישראל
 אפשר — יד בהישג אינו זה אם

 לא אם בכנסת. בחברות להסתפק
 מישרות. הרבה יש בסוכנות גם —
 אפשר צפוף, המקום שם גם אם

המדינה. נשיא בתפקיד... להסתפק

חוסיין משורר רוטנשטרייך נערת־זוהר
בכותרת טעות

 שירותי של החזאי לו. שציפו לי
 כמובן מראש... ידע לא הטלפון
מתקלק בתל-אביב קווים שאלפי

עצות. אובדי והטכנאים לים,
המים־ המנוי לעשות צריך מד,

 מצלצלים מאוד. פשוט זה ? כן
 אז טוב .16 — תיקונים לשירות
 — אסימונים שני מחבר מלווים
 שמעו לא באלנבי המרכזי בדואר

ב ויורדים — הזה המיצרך על
רא חיוג הציבורי. לטלפון גשם
תפוס. :שני חיוג תפוס. : שון
 הפעם גם ניחשתם, שלישי: חיוג

תפוס.
 תופס מיוחד, באופן שחכם מי
 הזה ש״התפוס״ דקות, כמה אחרי
ה היום. כל את לו לתפוס יכול

שעשעד, אחרי מוותרים בינוניים
 ד,מתפתים כמוני, קשי־תפיסה תיים.

 במשך המעצבן לצליל להקשיב
מו קול בסוף שומעים יום, חצי

 מיספר לחייג להם הממליץ קלט,
אחר.
 הוא תקליט. לך עונה כאן גם

 הודעה להשאיר שתוכל לך, מודיע
 סוף־סוף יופי, הצליל.״ הישמע ״עם
 תקליט עם — לדבר מי עם יש

צחה! עברית הדובר
 הנשי, הקול בעל הזה, התקליט

 המתלונן של ההודעות את רושם
 נמאס לא ובסבלנות. בשקדנות

 יום פעם, אחר פעם לשמוע לו
מקולקל. שלך שהטלפון יום, אחרי

 עם עקרות שיחות עשרות כמה
 שבוע — והופ המדבר, המכשיר

 עד יעברו שבועות עוד כמד, עבר.
 את לתקן בטובו יואיל שמישהו
שלי? הטלפון

תל־אביב וייזר, אסנת

ר או משורשר ה ח ת־ ר ע ♦ ו

 העולם היה ״זה במדור
 הזה שהיה״(״העולם הזה

ה בטעות התחלפו )2374
גלופות.

 :כתוב היה נערה לתמונת מתחת
חוסיין. ראשד המשורר

ה הערבי המשורר שטות! איזו
 גבר היה מוסמוס, הכפר בן מנוח.

שי בעלת בחורה ולא תואר, יפה
ארוך. ער

 תל־אביב צווייג, יוסף
ת־ היא שהתפרסמה הגלופה •

 בכלל יש !פרח ליהודה הכבוד כל
מ הליברלים שח״כ תפקיד איזה

לו? מתאים אינו נתניה

פרח מועמר־לנשיא
לרבנות? לא למת

 כוחו את ניסה לא מדוע מעניין,
? הראשית לרבנות במירוץ

ומת־גן רון, שולמית

אל עורו! שר י

לאנט־־־׳שמים
מת ישראלי, נשק בעזרת
פש בדרום־אמריקה בצעים

האנושות. נגד עים
 אנו מילחמת־לבנון, בעיקבות

 כדי התארגנו מכסיקאים יהודים
 קול ולהשמיע הפלישה נגד למחות

הקהי אנשי שמשמיעים מזה שונה
 מדינת־ של רשמיים ונציגים לה

ישראל.
ל להסביר הוא ממטרותינו חלק

 בהכרח שלא המכסיקאי הקהל דעת
 עוררין בלי מסכימים היהודים כל
 ישראל, ממשלת של המדיניות עם
העולם. יהדות את מייצגת אינה וזו

העי ממטרותינו שאחת מכיוון
 תופעות נגד מאבק היא קריות

 לנו חשוב באיזורנו, אנטי־שמיות
)26 בעמוד (המשך
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