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 כפרית כאוירה חתונות
 הפרדסים. כלב
ייחודי כסגנון גז מסיכות

 ציונה נס הפרדס
054-70856:טלפון

 בט"מ 1981 דונסקו׳ תעשיות - קייטרינג שרות׳
ויצנזן) מכון מסעדות (מתפעל׳
054־75533, 72732 : טלפוני□
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 אמינות איכות
ת טיו סקר די

 43 ג׳ורג המלך רח׳ ת״א,
 03-293402 טלפון 14180 ת.ד.

ו נ ת ג ו צ ת ל ען י ג ה ^  חדש משלוח ^י
 מין ועזרי אביזרי של

 מבחר הגיעו!י! ׳
 נועזות וידיאו קטטות

^1־1.8 'ביותר ,8£17
 יחידה מחיר - ומגוונים טונים נושאים
 קסטות למשלוח אפשרות ש׳ 2500החל'מ-
 טלפוני תיאום עפ״י הביתה
 בעולם והחדישים מהטובים מניעה אמצעי
ש׳ 1600 מ- החל שונות אהבת •בובות
יחידת ש׳ 500 ארוטיים תקליטים אלבום

ת מבחר  לטייפ סקט קטטו
 ואנגלית עברית שפה

יחידה ש׳ 300 במחיר ! ! ש! ד ח
ת מנוי הוידאו לספרי

ת 25 ו ט ס מיוחדות הצעות ^מבחר;ש 4000 ק
שי מ־ססג החל אהבה ותנוחות צורות שונים, ספרי□ 10

רב־סענזי

| מין |אני?רי
ם י,םלונ □  דורש לכל דינ
שונים כובעונים עם כיגיעה אביזרי 0

 משומן צבעוניים סרזרבסיבים 32 □
צבעוניים סרזרבטיבים 20

 1רעור יחידות 32 סרזרבטיבים קופסת _
 רב־סעמי ס־קלר) (סרנץ סרזרבסיבים 6 0

 ולאשה לגבר ויברטור
ואצבע בוהן ויברטור
מי, ויברטור תנועה מהירות גו  משתנים סיבובית ו
 מסר 1 עד הפעלה משתנה, רהירות גומי. ויברטור
 לגבר נשי ניין אבר ויברטור
מי ויברטור  חלקים 6 פלסטי/גו
 חד־בייצי פלסטי ויברטור
 דו־בייצי ניקל) (ציפוי ויברטור

 אהבה ביצי
 שונים פיסינגים

 טבעי בגודל אהבה בובת
 גברי מין איבר כולל לאשה, גברית אהבה בובת
 בסי״ ״בלק כושית אהבה בובת

 ס״מ) 25( לקיר הנעמד ויברסור
 לגבר טבעת ויברטור

 ביצי + אנגלי ויברטור
 גברי מין אבר דמוי ״הענק״

פלסטי ויברטור
ח שונים פריטים 200*1 ועוד  בתצונ

 שלח — הרצוי המוצר את סמן # משלוח דמי שקל 30 לצרף נא
 .18 ויל מעל לבוגרים רק המכירה * רשום דואר המחאת או צ׳ק

 להם, הרצויה והכתובת שמם את לציין מתבקש־ם בדואר המזמינים
 באמצעות לא ההזמנה את לקבל ברצונך אם רשום. בדואר לשלוח כדי

סי מכניים ■ טלפונית. לתאם נא הדואר, ■ אשראי נרטי

 יחידה מחיר
ש׳ 70

ש׳ 400
ש׳ 506
ש׳ 500
ש׳ 450
 ש׳ 750

 ש׳ 1300
 ש״ 1006
 ש׳ 1200
 ש׳ 1600
 ש׳ 1400
 ש׳ 700
 ש׳ 700
 ש׳ 500
 ש׳ 150

 ש׳ 1700
 ש׳ 1900
 ש׳ 1900
 ,ש 1600

 ש׳ 750
 ש׳ 900
 ש' 1800
ש׳ 200

שר־האוצר ה1מ1ה ד
 הרופאים בעית בהצגת חוסר־איזון של נעים לא רושם תחת

 הביתה. שובי עם סייד כעת, לכם לספר ברצוני בכלי־התיקשורת,
רצופות: עבודה שעות 32 אחרי

 לשניים. ואם נשואה שנייה, שנה בגינקולוגיה מתמחה רופאה אני
 עבדתי שבמהלכה בעבודתי, כרגיל התייצבתי בבוקר 8.00ב־ אתמול

 האחיות ממני נפרדו 15.00ב* הבוקר. מישמרת אחיות עם בצוותא
 אני רוחן. על העולה ככל ולעשות לנוח לילדיהן, לביתן, בלכתן

ובמחלקת־היולדות. בחדר־הניתוח בחדר־הלידה, בעבודתי המשכתי
מתרו עדיין ואני האתיות, של ממישמרת־הערב נפרדתי 23.00ב־
 עצומה. באחריות חלק ונוטלת מנתחת, בעיות, פותרת מחליטה, צצת,

 טרם כשעיניי האחיות, של פמישמרת־הלילה נפרדתי בבוקר 8.00ב־
 עבר לרגע. נח לא עוד וראשי האחרונה היממה במר׳לד נעצמו

בפתח. כבר חדש ויום־עבודה תורנות, של ולילה וערב יום־עבודה׳
 חדשה במישמרת־בוקר פגשתי במחלקת־יולדות בביקור־הבוקר

 וב- בחדר-הניחוח, ניתחתי בהמשך ועירניות. רעננות אחיות, של
ת במישמרת פגשתי 15.00 י ש י מ  נתקלתי בחלקו אחיות. של ח

ם י י מ ע  בבית־החולים, שהיתי שבהן האחרונות השעות 32 במהלך פ
 ערה עדיין ואני האדם. ככל ולנוח לישון הספיקו בינתיים והן

ופעיל. רצוף באופן
 סכום לפחות תקבל והאחות שקל. 22,000 אקבל החודש בסוף

 על־כד? לומר ושולחיו דודאי הלל יכולים מה יותר. לא אם זה,
 העבודה לכסות ביתם האחרות, ככל משכורת שזו לומר אפשר איך

 לזו האחיות אחריות את להשוות אפשר והאם האחריות? וגודל
 ללא בחולה הקשורה פעולה כל תבצע לא אחות הרי הרופא? של

שיקול־דעתו! ולפי הרופא הנחיית
 אינו חד-פעמי. אינו לעיל שתיארתי עבודתי יום של התסריט

 המעסיקים טוענים !מתמחה רופא לכל המתאים מדגם זהו שלי. אישי
 לחדר־הלידה נא יבואו הבכירים? דין הוא כד לא כי והציבור

 עם ,60ה־ לגיל המתקרבת הכוננית, הבכירה, הרופאה את ויראו
 ככוננית בחודש פעמים 5 או 4 פעיל באופן העובדת שנות־ותק, 35

 הטוב במיקרה בוקר. לפנות 3.00 עד או בלילה 12.00 עד בכירה
שקל. 30,000 החודש בסוף תקבל

 את דודאי, הלל את שר־האוצר, את שקט בלב בזה מזמינה אני
 ?) שכח כבר (האם סודן ד״ר את וכמובן שוסטק מר את סרו, עזרא

 הגינקולוגי במיון בחדר־לידה, תורנות + עבודה ליום אליי להילוות
 דעתם! את השעות 36 בתום איתם ולסכם ובמחלקת־יולדות־ונשים,

לשיקול־דעת!) וגוף נפש כוחות ולגייס ערים להשאר יצליחו (אם
י ד״ר ת ם, א ח נשיס־יולדוח, מחלקית רו קפלן ביי

מבחנים
 )32 מעמוד (המשך

העצמ קבלת לאחר כאשר, רות.
בע כל מישטר-אימים, מוקם אות׳

דום. נאלמים הטוב הרצון לי
 על נשפכו ודמעות דיו כמה

(ל זימבבוה תושבי של מיסכנותם
 זכות בעלי שאינם רודזיה), שעבר
 אחד ״אדם העיקרון: לפי בחירה

 קצר זמן והנה, אחד״. קול —
צו כבר המדינה העצמאות, אחרי
 חד-מיפלגתי. מישטר לקראת עדת

 הליבראלית העטיפה שכל משמע,
בבחי היתד. העצמאות תביעת של
אחיזת־עיניים. נת

 הנאורה הקהל שדעת הוא חשוב
 הסטנדרטים על תתגבר בישראל

למ תשומת־לב ותמקד הכפולים,
 הוא. במדינתו השחור האדם צוקת

 שמואל גבעת אורון, אלי
• • •

תנשדא בצשיח באד
מרה, ביקורת על בתגובת

לישנצת-חנשיא, דובר תודיע
 ממלאת גבון אופירה כי

חביבו־ תפקידיח כל את
בהתנדבות. ריים

 כל נוחים היו לאשת-הנשיא אם
ש האוהדים, אודותיה הפירסומים

 ה- מסיבות את לבושה, את תיארו
 שבהן ותצוגות-האופנה קוקטייל

 שהנהיגה הפאר ואת השתתפה,
 לקבל גם עליה — בבית־הנשיא

 שהתעוררה הציבורית הביקורת את
עצמם. פירסומים אותם בעיקבות

תל־אביב חיימוכיץ, חדווה
• • •

;וו־א1ד נלברוב
 ברין החדש חמדינח נשיא

 ב״שלום רוח־חיים לחפיח
חקר״.

 הכבוד. כל באמת הכבוד, כל
 כהונה החדש לנשיא מאחלים כולנו

ומכובדת, מוצלחת
מאליו, בא הכבוד שעניין אלא

העי מאחזיי החלקיים פיטוריו
סי מזכירים שרון אריק של ניים,
 שהחליפה אחת עקרת-בית על פור
 שמה הסוכר את :למלח הסוכר בין

— המלח ואת המלח של בכלי

 את לתכנן אפשר לאיים. מותר
 כלב כל למולדתם, מחוץ הסעתם

 התפור סופי פיתרון להתוות רשאי
מידותיהם. לפי

תר־אביב לוי, שלומי

ב״דכר״ מושיק של קריקטורה
בלישכת־העבודה שינסה

1010? שאומרים כמו 0?
 הנשיא של בכוונתו אם בלאטינית.

 בישראל, לעם תועלת להביא גם
נשי ביוזמת־שלום שינקום כדאי

בפרו המותר במיסגרת — אותית
 ממלכתי לביקור וייסע — טוקול

במצריים.
יצ בוודאי כזו אישית במחווה

 הקר השלום את מעט לחמם ליח
מהידרד אותו' ויציל מצריים עם׳

 דיברי בסיפרי ירשם כך רות.
 העם של בלתי־צפוי כמושיע הימים
המילחמות. שיגעון מוכה

תל־אביב אדירי, יוסי
• • •

ומלח סוכר
 ובין טיק עם תיק בין מה

ז תיק בלי טיק

הסוכר. בכלי
 היא הדבר לפשר אותה כששאלו

הנמ את לבלבל כדי ״זה ענתה:
שבבית...״ לים

נתניה ארנץ, סמי
• • •

ולמקלל לח״ב הבו!
 כחן-אבידוב מאיר ח״ב

פלס אלף 200 לגרש מציע
מהגדה. טינים

 אנטי־שמי פוליטיקאי היה אילו
 — ישראל יהודי את להסיע מציע
 לפתור ובכך — למדגסקר נניח
 היו תיכונית, המיזרח הבעיה את

מזדעקים. כולם
 של השפלים הנבלה דיברי אך
 כמעט עברו חובש־הביפה הח״ב

הפלסטינים על ז לא למה בשקט.

לידיעת
הקוראים

 כדפי השולחים קוראים
 לנפה מתבקשים וזבים
 אד לכתוב בקברה, אותם

כ בטכונת־־כתיבח תם
 ואוחד בידו ושל כבול רווח

 עריבות חנייר. של כלבד
 תמונות למברבים תינתן

למיכתכיחם•

2377 הזה העולם34




