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צעיר ומראה
 חלומך, להגשים במטרה אשה. כל של חלומה זהו
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 היתר בין מכילים קולאסטין בסדרת התכשירים
 המאזנים ואלסטין קולגן

 בעור רמודהל,ךוות את
 תהליך את ומעכבים

 על מגינים ההתק^זטות,
 התיבשות מפני העור

 הטבעי, הזוהר ואבדן
 רעננות רכות, לו מקנים
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במקום חופשית חניה - תשלום ללא ת.ד. שרות

ס
ם ו ס ר ל פ א י ד י א
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03־227117/8
עמיחי איתן
מזיקים הדברת

ם ״ ע ג
 תיקנים ?הדברת מומחים
 חרקי ינץ, תולעי (ג׳וקים),

ובגדים. ספרים
 2272 ת.ד. .18 מודיעין רח* רמת-גן.

מסייג 790114-5-6ל.1 ש' ק; ר ס  ע
ורכוסך בריאותך על ספירת

)24 מעמוד (המשך
).2388 הזה' (.העולם אילו'

0׳\6 וזזסחגס קבעו: הרוםיים 3
 הינו הכלב כי ידעו הם בכלב!) (היזהר

 ונהגו ביותר, הקדומה המבוייתת החיה
היום. נוהגים כך לא בכבוד. בו

 שבהם העגומים התנאים למראה
 במוסד אלה חביבים בעלי״חיים כולאים
 היה מוטב הירהור: בלב עולה אקדמי,

 קרוביהם את לחקות לכלבים להם
 ולשחר בערבות לשוטט הזאבים,

 החיים לבעל־ נאמנותם כי לטרף.
 פירות עימה נושאת אדם הקרוי

מפוקפקים.

תל־אביב שריש, תמי

הסודי הסקןם
 במדור עיינה הקוראה

 הזה' (.העולם ישראל' .לילות
נרגעה. טרם ומאז )2388

 החוף המיסעדה על שקראתי מאז
 איני - ישראל לילות במדור המערבי

בלילות. ישנה•
 .אל הזה: העולם לכתבת אמר מי
כך'? תמיד שישאר המקום, את תגלי

 נכתב מדוע מבינה לא גם אני
 המיסעדה, אותה על אחר בעיתון

 החדש .המקום חקק: לגאזי השייכת
 שהפחד ומוצלח, יפה כל־כך הוא

 תגלה העיר שכל הוא כולנו של היחידי
 לגלות נצטרך ואז אליו, ותרוץ אותו
 יוון ממש — יותר שקט אחר, מקום

בתל־אביב.״״ אצלנו
פה? קורה מה חברה

 הגמול זה
 הטוב לידידו

ל האדם ש

 תל״אביב־אתונה, גריב, סימה
אתונה־תל־אביב

בתל־אביב מפגין כלב
הכלב מותר

 יהודית להגנה הליגה מגכ״ל
בצה״ל חבלה בקורם משתתף

 עבר — כהנא הרב של ימינו יד — דיין ליוסי
בגדה ערבים עם התנגשויות של עשיר

די, עקיבא מאד. ״הארץ״ סופר אי
ד יהודית להגנה הליגה מנכ״ל דיין נו וי מי  הרב של י
 באחד חדישים חבלה באמצעי להשתלמות נשלח א,

י צה״ל. של ״ -1—״ ״ • י י במסי כי נודע, -

הראשו שהמבקרים כנראה •
 פליטי עם נמנים במיסעדה נים

התרג שטרם היווניים, האיים אחד
הגדולה העיר לחיי לו

• • •
בשרות טרוריסטים

המדינה
 מאיר של מבריוניו אחד

בצה׳ל, לקורט נשלח כהנא
 שיטומיו את ישכלל שבו

 .הארץ' כותרת (ראה
ג).3.6.83

גריב קוראה
בתל־אביב יוון

המלא האבחנה הוסרה כבר עכשיו
 המוצהרות השילטון זרועות בין כותית

 הפלילית החלאה הביבים. ביריוני ובין
 מדי-השרד עם זרוע שלובת צועדת

הממלכתיים.
 הזוג ידרוך שבו בארץ מקום בכל

 לעד האדמה תישא הזה, המיפלצתי
חומצה. צרובת צלקת

תל־אביב נוי, יוסי

• • •
אדום מצב

 רמלה בבית־הסוהר רק לא
 המחייב מחפיר, מצב שורר

 מצב - אדום' .מצב הכרזת
 (.העולם עליונה בוננות של

 בבית' גם ).2388 הזה'
 טוב אינו המצב רמלה המעצר

 נשלח הבא המיבתב יותר.
 להישאר שביקש עציר בידי

שם. בעילום
 את משונים. אנשים מוזר, עולם
 כי לתאר, קשה קצת כאן התנאים

דימיון. כל על עולה המצב
 לא ובליכלוך, בסירחון נתחיל

 והפי־ היתושים את להזכיר נשכח
 לשישה המיועד קטן, בחדר שפשים.
 מי עצירים. 12־10 דוחסים אנשים,

 השטיח להיות צריך — מיטה לו שאין
 ולפעמים צפוף, ישנים האחרים. של

השני. על האחד
 לחשוב יכולים עמוק. לנשום אסור

 גם מהאחרים. האוויר את לוקח שאתה
 שהסי־ משום עמוק, לנשום כדאי לא

בלתי־נסבל. הוא מהנוחיות שיוצא רחון

נוחיות? הזה לדבר קוראים בכלל למה
 הביוב ריח ומצחינה, שחורה הריצפה

 שלא מעדיפים לפעמים באוויר. נישא
 הם באסלה היורדים המים כי להשתין,

 אפשר, אם מהשתן., מסריחים יותר
 לתא, מחוץ ולהשתין להתאפק כדאי

לצאת. שמרשים בשעות
 טואלט נייר בצימצום. יש סיגריות

בכלל? זה על שמע מי —
 המקום את שמפעילים האנשים

 אלוהים. הוא מהם אחד שכל בטוחים
 אחריך נסגרים לפה, נכנס כשאתה

 התחלה להם שאין שערים גדול ברעש
 מבטך את תמיד מפנה אתה סוף. או

 שניות. לכמה בה בוהה שנסגרה, לדלת
 שאי-אפשר אינסטינקט מין זהו

 שמאחוריו השוער עליו. להתגבר
 יודע. לא הוא גם למה? ודוחף. צועק
וזהו. — נהוג ככה

 יותר שהוא חיפוש, עוברים בכניסה
 בשעת על־חם תפיסה מאשר משפיל
 ונותנים בגדיך את ממך לוקחים גניבה.

 אנשים ואחד שאלף חומים, מדים לך
 לנחש קשה לפניך. אותם לבשו כבר
מים. ראו האלה המדים לאחרונה מתי

 אפילו משהו, להגיד מנסה אתה אם
 את .סתום עליך: צועקים מייד ״איי״,
 את להזיז לך הרשה בכלל מישהו הפה!

 תמיד הם כלל: להם יש השפתיים?״
 אתה עבורם. קיים לא ואתה צודקים,
 המין חלאת אתה מיותר, אתה מיטרד,

האנושי.

רמלה והמיון המעצר בית ג״ד,

לידיעת

 מיכד השולחים קוראים .
 לנסח מתבקשים תביהם
או לכתוב בקצרה, אותם

 ברווה במס־נת־כתיבה תם
 בלגו־ האהד צידו ועל כפול

 תמתן עדיפות מייד. של
 למינד תמונות למצדפים

תביהם.


