
 המכנסיים את להם והוריד פשוט אזרח בא
 לומר מה יש עדיין לצדק שגם והוכיח —

 בתוכניות בשבת נסתכל אם יש, מה אצלנו.
 לדתיים? טוב יותר יהיה מדינות־ערב של

 איכפת מה ובכלל
אצ שהולך מה להם

בבית? לי
 על שלחמו לאלה

ה — והמוסר הצדק
 לא האמיתי, מוסר

הד של מוסר־השקר
 שולח אני — תיים

 ושלוש זר־פרחים
ול כיפאקו פעמים

 להתערב שניסו אלה
 הפרטיים בעניינים

 אי־ עלי ולכפות שלי
 אני בשבת׳ הנאה
 חושב אני מה שיראו תמונתי. את מצרף

עליהם.
יבנה ואנונו, אלברט

 סילוף ■
הבוחר רצון

 הצביעו הבוחרים מכלל בלבד אחוז 14
 אם ותיזהרנה — הדתיות המפלגות בעד

 רצונך את לכפות שלא אלו מפלגות כן
 הציבור. של החילוני רובו רוב על בכוח

 לשון־המאזניים את עכשיו מהוות אמנם הן
 לזכור להן כדאי אך הקואליציוני, במיקוח

 כשהם גם — סחטנים אוהב אינו שאיש
במזימתם. מצליחים

 לסחיטה ייכנע שאם להזכיר, יש ולמערך
 לו ישכחו לא הבוחר, רצון את ויסלף
 — ועקרונות הבטחות על לשמור יש זאת.
כיסאות. על ולא

תל־אביב תיכון, תלמיד ליאון, יהודה

ם שי  לג<נז3 דרו
ת טרו מ חון ל ט ב

 דרושים ביטחוניות למטרות
הבאים: מהסוגים כלבים

פח שאינם גזעיים כלבים .1
שנים. 1—3 הגילים בין דנים

ש גזעיים כלבים של גורים .2
מאמהותיהם. נלקחו טרם
פח שאינם מעורבים כלבים .3

 שנה לגיל הגיעו ושטרם דנים
אחת.
 המוכנים הנ״ל, מהסוגים כלבים בעלי
מת ביטחוניות, למטרות כלביהם את למסור
 להתקשר או ת״א, 136 לת.ד. לכתוב בקשים

 בכל תל־אביב, ,260134 מיספר עם טלפונית
.10.00—14.00 השעות בין יום,

 ?לוחמי בבור ■
הטלוויזיה

 האזרחים לשני והערצה הוקרה כבוד,
ל ותודה רסלר, ויהודה קפלן עדי הגאים
 האמיצה ההגנה על ברנזון, העליון שופט

 שלנו ביותר היקר לנכס שהעניקו והנפלאה
 וירבו יתן מי האזרח. חירות — בארצנו
כמותם.

 מרחביה קיבוץ כרמלי, שמואל
 מצייר ספן <■

המיס על
 כל על צלוב הסיפור את בהנאה קראתי

 במוחי וצץ ),1670 הזה (העולם הגוף
ש כפי מיצירותי. גם לכם לשלוח הרעיון
 הצלם בין ההזדהות את הביע אלכם הצייר
 גם מביעים אירוטית, מבחינה המודל לבין

 ההזדהות את ציורי
— שלי עולמי עם

ב ספן. של עולמו
 משגר שאני תמונה
נער ציירתי אליכם,

ש כפי מלח של תו
יו בדמיוני, נראתה

 האם תוריה: שבת
הגבר, אליה ישוב
 היה אחמול שרק

 יצא ועתה — לצידה
למרחבי־ימים?

 אדוארד
ליכוכיץ,
 הר־שגיא

)8 בעמוד (המשך מלח של ציור

 שהיא עד אשה אחרי רודף גכר
אותו. תופסת

 האירופית באיכות מיוצרים ״מרסי״ גרבי
ת. האמיתי
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ישראל של והבידור הפזמונים
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פרסים שעשועון

ז
 * יותר. קצבית — השוקולדה * נחרג. מקארטני פול *

ת * הארצ׳יס ק סי ם מחתרת מו מי תאו  ¥ מאשימים ה
שלים איך ם מנ טי ם מלים * תקלי טי  :ענק תצלומי * ללהי

 כריסטי, לו אלירן, רן מקארטני, פול טולדנו, אבי פבונה, ריטה
עזיקרי ועליזה חן זמירה

ד

!
ב שו  ולדוגמניות ח

 רקדן להיות צורך אין
ג׳ז לרקוד פדי מקצועי

 לוי, שמעון הרקדן־והכוריאוגרף
וב בניו־יורק אולפני־מחול בוגר

ספו חודשים תוך לך יקנה לונדון,
 כושר־תנועה־ומיקצב. רים

 וקורסי־ערב קורסי־בוקר
 קורס) בכל בשבוע שיעורים 2(
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