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בבוקר 10מ־ הקרקס ובקופות המשרדים בכל כרטיסים
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בערב 7 8 השעות בין מיוחז־ קו דוד ארמון קולנוע ליד ארלוזורוב ומרח׳ 30 קו
מובטחת. תחבורה ההצגה לאחר אחה״ונ. 3—4 השעות בין יומית ולהצגה
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 ״כן״, האומרת הצעירה לאשה מפורט דרך מורה
 ובמבוכיה. האהבה בדרכי
 י מעניינים יותר וגברים גברים, יותר לפגוש כיצד
 וכיצד ״נשיות״ מהי י בעולמם לנהוג כיצד

 עליו אשר הגבר, את ללכוד כיצד להגבירה?
 של השונים הטיפוסים מהם עין״? ״שמת
אין — גברים  כיצד מהם? אחד בכל לנהוג ו
 ? רצוי בלתי ״רומאן״ לגמור
המצי שאלות למאות תשובה תמצאי זה בספר
ת תן יעשה הספר ביומו. יום מדי לך קו  או

יותר. מבוקשת בעצמך, יותר בטוחה יותר, נשית
ל״י> 2.80(
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 שוב ספטמבר מחודש אוגוסט. בחודש העיתון
שבועיים. מדי כסידרם, הגליונות יופיעו

 האחרונים בימים נשלח וידידיו ״אתגר״ למינויי
העורך. מאת הסבר מכתב

 מלצריות 2 •
אמיתיות דניות

 גן־ונדן, מטעמי •
מדנמרק אבד

 משקאות •
 שעושי□
מסטול בן־אד□

 שלא מחירי□ •
לעול□ תשכח

▼

 המכוער״ ״הברווזון
ת סנדויצ׳ים מסעדת י נ ד  

תל-אביב ,17 ירמיהו רח'

דעות
הדוסא עד סמוך
 עדיין הגוויות ניתוחי על הוויכוח סערת

ההיס המילון גם שמוצה אחר שככה. לא
 של שעתם הגיעה יישפך!״), (״דם טרי

בדעו יותר קצת השקולים דתיים אנשים
תיהם.

 הדתיים, האישים למחנה הצטרף השבוע
 כשהרופא גוויות, בניתוחי רע רואים שאינם
 אדל־ יהודה הוותיק העיתונאי זאת, דורש
 חגי בלונדון, דבר סופר של (אביו שטיין
 בן־ מטעם הפרשה כחוקר שהתפרסם אשד,

גורירן).
מע היה אדלשטיין במחסן. גלופקמא

 את יקדישו באמת דתיים אנשים כי דיף
ה במקום החי האדם כבוד להגנת מרצם

 דעה בהבעת מסתפק אינו הוא המת. אדם
 את יודע הוא בר־אוריין כיהודי סתמית.

ש למכביר אסמכתות מביא הוא מקורותיו.
 קדושה של טאבו ״המייחס המת, פולחן אין

 עקרון ממנו״, נשמתו שפרחה אדם לגוויית
היהדות. של אמיתי

ל הבוקר מערכת חבר אדלשטיין, מציין
 ״המקורות היום: ליומון במכתבו שעבר,

 הגורם למיטרד כמו למת מתייחסים שלנו
 בכל לקוברו, להזדרז ״שצריך טומאה נזקי

שהיא.״ צורה
 את מתארת היא כאשר המישנה כוונת לכך
 היו ימים באותם העצמות. ליקוט מינהג

ב זמנית קבורה המת את תחילה קוברים
 כך ואחר בשרו את שתעכל על־מנת אדמה,

 אותן ומכניסים עצמותיו את מלקטים היו
 שברי־ סידור ללא (גלוסקמא) במיכל־חרם

ב אותן ומניחים שלם שלד לצורת העצמות
 המשפחה. של קברים) (מערת העצמות מחסן

ל־ תוספת כמעון. קונקרטי מיקרה
ה זכות אפילו כי קובעת למשל, מישנה,
 לתחיית (עד בר־מינן של הנצחית בעלות

 תופשת אינה קברו אמות ד׳ על המתים)
 ממקומו לפנות התירה תוספת אותה לעד.

 שהוא (דהיינו, הרבים״ את המציק ״קבר
לתנועה). ומפריע ציבורית לדרך סמוך

 שההלכה כיוון אדלשטיין, סבור ובכלל,
 חילול לגבי הרופא דעת על לסמוך מורה
מו הרי הכיפור, ביום אדם והאכלת שבת

 גם יתערבו לא באמת דתיים שאנשים טב
 הנחוץ ניתוח־מתים לגבי הרופאים בשיקולי

 אין ושלאיסורו ממודת־בלא־עת רבים להצלת
 ולא שבכתב בתורה לא ממש של יסוד

שבעל־פה. בתורה
 המעריך, אדלשטיין, היישוב ותיק מסיים

 ״אני האישי: הנסיון חשיבות את כעיתונאי,
 35כ־ לפני מאוד קונקרטי מיקרה זוכר עצמי
 למעלה הציל אחד מת של כשניתוחו שנה,

 תל־אביבי ילדים במעון ילדים משלושים
בפארא־טיפוס.״ קטלנית מהידבקות

הווי
משובח. זה הרי המרבה פל •

 הביאה כי חוזרת תושבו? הצהירה בחיפה
 ועוד שעון מגהץ־אדים, טרנזיסטור, עמה
 גילו המוכסים כאשר נעצרה פריטים, כמה

 חולצות־ 27 גם השאר, בין במזוודותיה,
 קומ־ 12 חזיות, 18 תחתוני־אשה, 20 ילדים,

פיג׳מות. ושבע חגורות־בטן 12 בינזונים,
 איש־ מיהר בתל־אביב טובות. בלי •

 להחנייה מכוניתו את מסר לפגישה, עסקים
 זאת לעשות שהציע לצעיר החנייה במגרש
 הפגישה, מן כשחזר לחכות, נאלץ עבורו,
 נתגלו והצעיר שהמכונית עד ימים שלושה
בנתניה.

 נתבקש ברמת־אביב ו. מ. תואר •
 הטלביזיה אולפני בין מצוייר, שרטזו רפתן,

ל תל־אביב אוניברסיטת למבני הלימודית
 על מוצבת והיא הואיל רפתו, את פנות
האקדמיים. המבנים להרחבת שיועד שטח
 בחולון כושר. של אחד קיץ •

ח בפני המשטרה הזהירה  המריק מוכשר, פי
 כך על-ידי קיץ בחופשת שדייריהן דירות
 האלה הדיירים לשכני עצמו את מציג שהוא

 מזגני טכנאי או שרברב תריסים, כמתקן
 בעת בדירות תיקונים לביצוע שהוזמן אוויר,
המפ את כך לשם ומקבל הדיירים העדר
השכנים. מידי תחות
 מקומי איכר פתר בעפולה במקום. •

 בדיר תלה שלו, התיש תוקפנות בעיית את
 בעת חמתו את התיש מכלה בו ישן, צמיג

פעולה. עימו לשחף מוכנות אינן שהעיזים
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