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!תחמצנו
★  ★ כברשה★ 

 אל לכתוב ברצינות מתכוונת את אם
 בקיבת להצטייד צריכה את הרי ו, 20/70
 תעכלי איך יודעת אינני שכן, מאד. בריאה

 כל סוף הלה. לן שמכין המאכלים כל את
ת את סיים הוא וסוף  לטבחים הספר בי

לע היא כוונתו כל והרי תדמור, במלון
תן ת שפן שו סיונו  הנסיוני המטבח של נ
שלו.

 ן חדש שף לגלות מעוניינת.
,24 בן רק הוא תפדלי, 1

התחייבות ?לא■¥■ ־¥■ ■¥־
ת לאלו מוקדש הבו  בכלל, סטודנטים האו

ת וסטודנטים  תחילה אך בפרט. לרוקחו
ש 121/70 אזהרה: ת חוש שרו  מחייבת מהתק

ה את אם אז הלימודים. סיום לפני  מוכנ
ת  שהוא לך מובטח הרי אז, עד לו לחכו
דן שלו, החיים באהבת ישתפך מ ל אה את י

ת הטבע בת באמ ישתפך ואפילו והחקלאו
ת ציו  שתהיי מבקש הוא בתמורה שלו. בי

שכת", ר משכילה ״מו מאיזו שרון ו  תוך ה
ת שרו  שתהיי רצוי כן, הארץ. מרכז על התפ

.19—21 בת ן
ה לדעתי׳ ק ז לבינתיים!! בהחלט מספי

¥  *  ¥
חושב מוח

 לוהטים קייציס 26 נערות! סטודנט, עוד 1
ם עברו ! מש הוא אליו לעולם, צאתו סיו
ת עיניים דרך קיף [ מו ת חו שאו  מגובה הני

א ״מ.0 167 של לגובה הו שב ו שזו חו
 בעלת! צעירה להכיר לרצות מספקת סיבה
שב ננוח ת מעניינת אופקים, זרחבת חו מ ו

 ובכלל שבחיים, ליפה רגש בעלת עניינת,
ומכמניו. הטבע את אוהבת

!! 122/70ב־ גנוז הכל 7 נוספים פרטים
* * *

מסיני חופשה
רה את אם  (לא מלאה ונאה, יפה בחו
 נועדו לך בדיוק הרי ורצינית, מדי) יותר

תיו :123/70 של מילו
ני הנ  אני הרחוקה. בסיני המשרת חייל ,

ת האוהב חייל גם  אך הביתה. כשבא לבלו
ת בפעמים תי האחרונו שהיי  לא בבית, כ
עייפים. חבר׳ה מאותם נמאס כראוי. ביליתי

תי מכיוון ״לכן׳ או צי תה שי מע הן הבי
תי טות,  שגילה בת לי שתמצאי רוצה היי

מלי  שתוכל ,35 המכסאמאלי ,18 יהיה המיני
תי ולהבין לבלות לה שנוכל כך כראוי. או

חדיו גות  החיים.״ רזי מכל י
 הוא מזה, חוץ לך? איכפת מה נסי,
עצוב! נשמע באמת

¥ ¥ ¥
נכזבת אחכה

 קחו לכולם. היום קרה מה יודעת אינני
תבת היא ,124/70 את פרסמי ״אנא, : כו

ר ח חליפין ס

127/70

 אורך לכל לטפס הצליח טרם הכיעור
 26 כל משך 127/70 של הס״מ 175

 זכה טרם זאת כל למרות אך שנותיו.
מדורי. באמצעות אותך, למצוא
 בכן האין המד, נערת מחפש הוא כן,
1 כזאת

 בהצלחותיו אותך לשתף מעוניין הוא
 תקווה תוך מצליח, כסוחר העסקיות

ה שגעונותיו את לסבול מוכנה שתהיי
 הי* בחוש גדוש הוא חשש, אל קטנים.

ה את תשכחי שלא — והתמונה מור.
תמונה.

 פשוטה, בחורה כי שלך, המכתבים במדור
 ונמצאת בגפה המתגוררת אקדמאית, כמעט
מי מחפשת נכזבת אהבה של משבר אחרי
שהו שהו.  נחמד, להיות מוכרח אינו הזה המי
המו אוהב שאינו א־סימפטי, שיהיה עדיף

ת לה מו מקו  אוהב משכיל, סואנים, בלוי ו
. חשוב, והכי ורגיש. י מ ל ש ו ר י
 אינו, כזה, לאחד להציע שאוכל ״מה
שות רק אלא הרבה, אמנם, ת רגי  ונכונו

להקשיב.״
 חודשים, כמה (פלוס +22 בת היא כן,

כמובן).
לאד או רוצים, אתם אז

כלבד: לכלונדיות
ת ם׳, ,טלה׳ ,קשת׳, ,מאזניים׳, בנו מי  התאו

 ,אריה׳ מזל בן שהוא ,125/70 אליכן פונה
בן.  לו המתאימים הם מזלכן לדעתו כמו
א עצלות ובלי ביותר.  לפי כי מציין הו

רוסקופ אנר לי יש מסור, ״אני שלו: ההו
ת גיה שות. והתלהבו  בשטח אצילות ברג

ה לשליטה, נטיה האהבה.  ולהנאה, לפרסטיג׳
ת דעות טאו ת המבו שנו ת ברג תרגזו ה בק ו

לות.״
פ, קשר כל בלי אך סקו רו  מציין הוא להו

שי הטעם כי  לידי שיבוא רצוי שלו, האי
טוי ת: בי באמצעו

ם ״גיל מו ת נחמדה׳ ,18 מיני  בלונדיני
 השכלה.״ ובעלת שלי!) האכילם עקב (זהו

שנה: זה כל מד, אך  שאקבל, ״העיקר מ
ה כבר, א מכתב!!״ שהוא איז מסיים. הו

מכן, אני ולו תי לא במקו  מהססת היי
לרגע! אף

* * *

איימפוסיכל: מישן
שונו: ככתבו 126/70 וכל

שות אילו ״׳סתכלי  הקופץ לעייר יש דרי
 לגביה, פעם, מדי לציויליזציה, המדבר מן

צודק: אנל׳א אם ותראי
וחמד. חן שכולה א.
 ורקודי בכלל פולקלור על שפורחת ב.
אה? רציני, קוץ — בפרט. עמים

שה ג. שמתה בהירה שנפ מתוקה. ונ

כ״ד. בן — א־נו תואם. שגילה ד.

 לא אם אוהדת, שתהא הידיעה)—( ה.
עדוננו חברה,  המיסוגמיסטים־ קלוב — במו

 כן; — טבע אולי: הסבר לשם השרנפים.
לא. — טבעת
 לא היא אם אבל בצפון, טוב כמה ו.

שמה. להביאה תמיד אפשר משם,
ת, קצת היא אם ז.  אז אינטלקטוגנטיבי
מה?
 בכלל זה כי נסיים, ב״ז״ מספיק. זה

כן? לא מזל. מביא מספר
שהאי תקווה כולי אענה... בכלל ואם

תונך אל אותה מביא דיאליזם  רק ולא עי
 אבל מצרות). נדע (שלא (שנ״מ) הרכילות

משנה. לא זה
 ממלים מפחדת ,שלא לכתוב גס רציתי

ת ת׳ חמש בנו תיו להק למה מילא, אבל, או
אפשרי?״ הבלתי על שות

יודעת... את אליו, לכתוב מוכרחה לא את

טלי! המיפלצות
תיה. שנה התחילה פעם שוב ק ובירכו  ארי

 לחשוב מפחדת שאני גדול, כל־כך כבר
שבון לי יש ובכלל זה. על תו, ח  אבל אי
לחוד. נדבר זח על

ם וכבר ז׳, כיתה את התחילה רוני ביו

שון א  בצה־ מכריזה כשהיא הביתה חזרה הו
 ללמוד התחילה וו׳ז׳אם.״ זד, ״ממה, לו:
 לי נשארה לא בכלל עכשיו צרפתית. לי

 האלו שהמפלצות בלי בעלי עם לדבר ש&ת
יבינו.
ע ב׳, כיתה את התחילה דנה שבו  לפני ו

 לשלוש יום כל הלכח כבר נגמר שהחזפש
ת שעות רו ת על לחז ש קבלת״הפנים תוכני

ם א׳ לכיתה ב׳ כיתה עורכת  הראשון. ביו
ת חודש עם יחד  בסוף להם שהיה החזרו

 לעשות יכולים כבר היו הס שעברה, שנה
בד,בימה. בכורה מיה

¥ ¥ ¥
שפחה אצלנו הצטרפו השנה  למעגל במ

שטים גם הטטזדנטים תי: של הפו  עודדה אחו
דן לגן נכנסה עי ההא־ הדיווחים א׳. לכיתה ו

— 36 -

 מצחוק: מתפוצצת חזרה עודדה שונים:
 במכנסיים.״ פיפי שעושים ילדים ייש ״אמא,
שא היום?״ כל עשיתם ״מה מאוד. מצחיק

 בכינו רק דבר. ״שום אחותי. אותה לה
לא שהם בגלל שבכו ילדים היו הזמן. כל

 אז בכו, הם אז תלך, שלהם שאמא רצו
בכינו.״ אנחנו גם

תה יפה נקלט יותר הבוגר גס  א׳. בכי
 עידן את שאלתי נחמדה?״ מורה לכם ״יש

 הגבר. ענה רע," ״לא ראשון. שבוע אחרי
 יותר השנייה א׳ כיתה של המורה ״אבל

 מכירה?״ כבר היא שלך השם ״ואת נחמדה."
״ב שהתאוששתי. אחרי ושאלתי, המשכתי

 שהיא ״בגלל יודע?״ אתה ״מאיפה טח.״
מן כל להפ תפסיק ,עידן, לי, אומרת הז

ריע׳.״
אבוי,״ ״אוי  הבחור. של אמו נחרדת ו

 שאם לן תדע מה? זה, את סיפרת לא ״לי
ה היא תן תעביר היא חכמה, תהי  מקום או

ת״ בגלל עו ר פ ה
שון ראש, ועד רגל מכף אמו את סוקר האי

 מורה, היא הרי ״אמא, בוז: מלא בקול ועונה
ן אז ת לא יכולה היא אי  היא חכמה? להיו

ה." את עשתה כבר ז

חכמה? לא בכלל להיות יכולה מורה

במדינה
עסקים

 להידפק גס
לשתוק וגס

הו עלה כאשר שעי קין י פיי
ממנו. מאושר היה לא

תר מאוחר כי לעצמו תיאר לא הוא  יו
גרועים יהודים בארץ ישנם כי יכריז

 עשה הוא — עובדה אבל
טלוויזיה. מקלט בגלל מה? ובגלל זאת.

קין ת 1969 במאי פנה פיי  פז־גז לחנו
מין בנתניה,  תוצרת טלוויזיה מקלט שם הז

ך סאבא, תו ניצול תו כו ש כעולה ז  את לרכו
מכס. ללא המכשיר

 שלושה רמקול. אין מנורות, אין
שר מכן לאחר חודשים קין נתב  מקלטו כי פיי

 נא ויואיל חיפה, לנמל טובה בשעה הגיע
 סר, הוא שם. המכס במחסן לקבלו לסור
א מיסים, קצת שילם שמחה והבי רכו את ב

הביתה. שו
שיר את זוציא כאשר גילה, כאן מא המכ
ט כי ריזתו, א חתוך. התקע חו  פנה הו

ה שיר את נטל וזה ליבואן, בתלונ לתי המכ
 החתוך, לחוט נוסף כי נתגלה אז או קון.

ש גם במקלט חסרים ת שלו רו  ורמקול. מנו
אן קן היבו  את החזיר הליקויים, את תי
קין. המקלט לפיי

ה זה  השנה באפריל כאמור. באוגוסט, הי
קין הצליח לא עדיין ת פיי תמו אפילו לראו

 פשוט העסק מקלטו. מסך על בודדת נה
לעבוד. סירב

ע לאפריל 30ב־ להתערב. אסור פי  הו
תו האלקטרו מהנדס החדש העולה של בבי

ת דים, אורי ניקה שליחו הציבו המועצה ב
 האילם, הענק את בדק הוא לצרכנות. רית

חלפו, במכשיר מרכזיים חלקים כי דיווח  הו
ה את תואמים אינם הסידוריים ומספריהם

ם הסידוריים מספרים  בניירות־ה־ המופיעי
מכס.

 תחנת מנהל סדובסקי, עקיבא כך על הגיב
סנו טאבא: של השירות ת את ״הכנ רו  המנו

תנו. מעניין לא היתר החסרים. והרמקול  או
בז מגרמניה ישר המקלט את קנה פייקין
ת ולהח להתערב לי אסור לכן עולים, כויו

 ניד־ הזה האיש בכלל המקלט. את לו ליף
תר לי נד מדי.״ יו

לי נכון בן: כך כל אבל — או  לא מו
א גם — אילם שלו שהמקלט מספיק  הו
ק? צריך בעצמו תו ש ל

תחבורה
וייצמן עזר

והפירסומת
₪*₪₪₪₪**

 וייצמן עזר של האחרונים מצעדיו אחד
ר, עוול חיסול היה תחבורה כשר ש מוז

ם בחמש שהתנהל במאבק התבטא ה השני
רגון לבין דן קאופרטיב בין אחרונות אי

פירסומת שלטי עם מונית
שית החלטה וייצמן עזר של אי

ת ש ארבע קווים של שירות מוניו  התל־ וחמ
אביביים.
 בדבר המרכזי, למאבק דווקא לאו הכוונה

ת. של זכות־הקיום  במאבק המדובר המוניו
ת צדדי: כו מת שלטי לשאת הז מסח פירסו

בי על רית ת. ג ל המכוניו פו  — לכך המונו
די היה — לכך גם  ומשרד־התחבורה דן, בי

ת סירב שו ת גם להר ת למוניו הנו  מהכנסה לי
זו. נוספת
ה מצב שלת פירוק ערב עזר, שינה ז  ממ
מי. הליכוד שון החל הלאו  זה, לחודש מהרא

ם החלו סי רגון של המיניבו ת אי יוצ המוניו
ת אים בו  שלטי־ עטורים כשהם העיר לרחו

ם. פירסומת ססגוניי

1724 הזה העולם




