
 מחפש ■
;לבודה

מגיל מאמא יתום רווק, ,30 בן צבר הנני
10.

 שנים חמש בקבע והייתי בצה״ל, שרתתי
ב אפסנאי בתפקיד

רב־סמל. דרגת
 אין שיחרורי מאז

ק מקום־עבודה לי
בוע.

ל קורס עברתי
ו־ כללית פקידות
 הוא הנוסף מיקצועי
מחסנאי.

 אני זאת כל ועם
ליש: על־ידי נשלח

 בחיפה העבודה כת
עו זמניות לעבודות

ו־ חודשים כמה בד
 אני אותי. מפטרים

המשונה? למצבי הסוף יהיה מה יודע לא
 במרץ לעבוד אוהב שקט, רגיש, בחור אני

קשה. עבודה גם
 אולי זה, מכתבי ופרסמו לי עיזרו אנא
 מוכנים שיהיו חברה או מוסד איזה יימצא

אותי. להעסיק
 חיפה ,26 הנביאים יפתח, דויד

 שד המורה ״האס 11
מופרעת?״ ילדד

 דווקא נבחרו מדוע לי לומר תוכלו שמא
ה באוכלוסייה? המופרעים כנציגי המורים

 מהווה )1662 הזה (העולם זו כתבה אין אם
 נגד המפורסמות ההשמצות לסידרת המשך
ובראדיו? בעיתונות המורים ציבור

 פסי־ ,משטרה קצין רופא, לדעתכם האם
מ טובים — מופרע עיתונאי או כיאטור

מופרע? מורה
 את רק לרפא צורך אין הפיתרון: ולעצם
 המופרעות גילויי את ממופרעות. המורים

 תוכל מורה כל הרך! הילד אצל לאבחן יש
בכיתתה. מופרעות גילויי על להצביע
 למורה לעזור מוכן מי לי תאמרו שמא
המופרע? הילד בעיית את לפתור

תל-אביב מורה,
טובה. שאלה •

 תחרות ■
הצידומיב

 שלכם. הצילומים לתחרות תמונה מצורפת
עליה? דעתכם מה

רעננה רם, יחיאל

ז£1£)ץ1111)£11

השבוע תמונת
 10 דעתנו. על מלמדת בפרס הזכיה •

רם. יחיאל לקורא תישלחנה הלירות

 מכתבים, השולחים קוראים
 בק* אותם לנסח מתבקשים

ל תינתן עדיפות צרה.
קצרים. מכתבים

 למב־ תינתן הרימה זבות
המצר קוראים של תכיהם

למכתבים. תצלומיהם פים
!([1(ומוח

ח1תוור זווודוווחווווח ו
-סומיסשויס

1— וווו! 11

 משרדים למנהלי חשוב
!ובתבניות

המו הכתיבה למכונת הפלא מחק
 יההעתק. האוריגינל את חק

ב שניה תוך וכסף, בזמן חסוך
 מילה או אות כל למחוק יכולתך

ההעתק. עם יחד
 יחידות 288 המכיל ענק סט הזמן

 על־ וחסוך בלבד, ל״י 19.20 במחיר
 ממשי.־ באופן 40ל4 כך ידי

 ללא ולהדגים לבקרך ישמח סוכננו
־,תחייבות. כל

״ ם ק כ לו  טל. ,6031 ת.ד. — ״
תל־אביב. ,441692

ש ש ח_ד ד ח
ם מי בו ל ם א ג ד פני ב י

"תענוג"
• • • • • ואלבומים שקופות פינות ויצואני יצרני

 החדש, האלבום את בישראל הראשונה בפעם להציג גאים
 ♦ מיפן אוריגינליים דפים עם יפני בדגם • • • • •

 במחיר לצרכן מהיצרן ימים חודש במשך רק לצרכן המכירה
 ♦ הקטן האלבום 5.90ו־ הגדול האלבום ל״י 9.90 של פרסומת

 אצל
ייתענוגיי

תל־אביב. ,28 ירמיהו
:המפיץ

״, צילום מן פ או ק .39075/6 טל. תל־אביב, ,105 החשמונאים ״
ש ד ש ח ד ח

הוה ונ!ם1ד.וכריכות
 הזה" ״העולם נליונות את לברוד המעוניינים קוראים

 שכרשותם, הגליונות את להפיא יכולים ,1968 שנת של
 תל־אביב, ,12 קרליכף רחוב הזה", ״העולם למערכת

.4.5.69ה־ ראשון מיום החל
 חדש כרף ל״י, 10 תמורת כמקום, יקכלו הקוראים

מוכן.
ל״י. 1.30 לשלם יש חסר גליון בל עבור


