
 של (בעליה המועצה פקח נא לאחר־טכז
 כ?ני, את והרעיל קשורה) שאינה נלבה

 לעיני כשעה, נסם הכלב כולם. תחנוני למרות
הבוכים. הילדים
 עצמו? דעת על זה דבר עשה לא האם

 הכד עיירות-פיתוח? לניהול הדרד הזוהי
זוגות־צעירים? אליהן למשוך אתם חושבים

שדרות סברנסקי, הרצל
חן אבני

 חותכת (יריב) וזיווה יהלום, חותר יהלום
 הזה (העולם בסדר זה (רודן). זיווה את

1318.(
 היא זיווה מין איזו אחת: שאלה רק
 ללא מימיו, למעלה בתמונה המופיעה זאת

מעוניין. דווקא אני כותרת?
 תל־אביב גולדין, אריה

 אל ,643 מס׳ חדר דן, במלון לפנות נא
בתמונה. המצולמת1 רודן, הגברת

1 מס׳ זיווה

חיי־אדם
 בתאונח־עבודה אחי נפטר ,10.9.1962 ביום

בפתח־תקווה. פלסט״ ״סופר בבית־החרושת
 על פרטים מספר בזה למסור ברצוני

 אשר — אדום״ דוד "מגו ושמו חיוני מוסד
 עדיין כיום אחי היה רשלנותם שלולא ייתכן

בחיים,
 אחי קיבל יום, אותו בבוקר 8.30 בשעה

 של האמבולנס את הזעקנו ומיד מכת־חשטל
 אני ניסינו. בינתיים אדום״. דוד .,מנן

 המעטה העזרה את לו להגיש והפועלים,
ונשי להכרתו חזר לא אחי אד ידענו, עליה
ם כעבור ורפתה. רפתה מתו י ר ש  ע נ ר ע

 אשר בא־בימים נהג ובו האמבולנס הופיע
 את להעמיס ולעזור להזדרז כלל טרח לא

 על האלונקה את זרק פשוט הוא הנפגע.
 שלא האוטו. על אותו להעמיס ואמר האדמה,

 עזרה־ כל הגיש לא שהוא כד על לדבר
 על כלשהי עצה נתז לא ואפילו ראשונה.

אחי. את להציל מנת
 בנות, שתי עם אלמנה אחריו השאיר אהי
 חודשים שלושה בת היא בהז הקטנה
 טראגי הוא הנ״ל שהמיקרה וברור בלבד,

ביותר.
לאמ רנע 20 במשד לחכות צריד והאם

 שהמרחק בזמז בו מופיע, שהוא עד בולנס
ב הוא ל״טנו-דוד-ארום״ ביודהחרושת ביז
דקות? 2 ערד

פתח־תקחה ברמלי, חיים
נוראי עוול

 על דיעה לקבוע מוסמר לא אתה שייע,
 הצדקה כל אין ).1317 הזה (העולם מאנדי

ש הנוראי לעוול
 נדול לזקן עושים

ו הוא מאנדי זה. י
בשבי־ טוב מדי תר
1לנו

ברקת, מאיר
תל־אביב

פשוטים אזרחים
 להודות רוצה אני
ה הבחורים לשני

 את שהקדישו נדיבים,
הול־ לובז את זמנם,

סבלנו־ ואת צותיהם
חברותיהן, של תז

 הגשום השבת בליל
ת ק ר לתיקון שבוע, לפני כ

נת אשר מכוניתי,
תל-אביב. ליד בכביש חצות אחרי קעה

 את לי להגיד כל-כד שהיססו מאחר
 ״אזרחים שהם בקביעה והסתפקו שמותיהם
 את להביע אחרת דרך לי אין פשוטים״,

הזה. העולם כקוראי לי נראו הם תודתי.
תל־אביב א., רחל

 תינתן זה במדור קדימה זבות
 המצרפים קוראים של למבתכיהם

התצ למבתכים. תצלומיהם את
 של בגודל להיות חייבים לומים

לפחות. פספורט תמונת

 עורג הלב בחוץ... נושבת כשרוח וקר... סגריר בערב
 שקוע או אינטימית בחברה אתה אם חמימות. קצת אל

 גדולה בום ולעצמך לידידיך מזוג טוב, ספר בקריאת
 לבך את חמם ויוה. עם יחד מזרחי כרמל ממשקאות

ומרגיע. ארוך תוסס, משקה של עמוקה בלגימה

 לורד מנות שתי .1
 עם ברנדי כרמל אוף

 וקצת ויוה ג׳ינג׳ראייל
לימון.

 ורמוט הכוס כרבע .2
 יבש או מתוק זכרון

 סודה קלאב (דריי),
הכוס. מלוא ויוה

מז כרמל של ג׳ין .3
 של קוינטוניק עם רחי

ב ויוה. ב ר ב והגש ע
גבוהה. כוס

 של כפולה מנה .4
 ברנדי כרמל אוף לורד

 קלאב הכוס ומלוא
ויוה. של סודה

ויוה ע<* ׳מד׳ מזרחי וגומל
אריאלי טל / אילון לבינסון גורדוך

גרמנית צרפתית, אנגלית, עברית, ן
ותיכוניים יסודיים בתי״ס ולתלמידי למבוגרים מיוחדות בתות
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