
 את להפוך שניתן להאמין שקשה "משום
שני. בונד ג׳יימס למין הראל איסר

באר־שבע חפים א.
ה את כנראה קרא לא חכים הקורא •

 אם סופה. עד מצטט, הוא ממנה סקה,פ
 מתיחה וו היתה ׳חכים. — חכים זאת יעשה

בן־אמוץ. דן של פרטית

 כספים גיוס י■
מקורי

ל הציבור תשומת־לב את להפנות ברצוני
וה העיריות ברוב שפשתה מעניינת תופעה

 דן: באיזור בעיקר — המקומיות מועצות
 ראשי מחליטים וכספים, קרנות לצבור כדי

 על מועצת־העיריה, חברי באישור העיריות,
 ״תיעול״, בגון ומשונים, שונים היטלים

 והרחובות. המדרכות ו״שיפור״ ״ריצוף״
בס גביית משרד־הפנים מאשר כיצד תמהני

במיליונים. המתבטאים — אלד, פים
גבעתיים זילברשטיין, יצחק

 הדמיון ■
המפתיע

 המפתיע לדמיון שמתם־לב אתם גם האם
 זילברשטיין מונה הישראלית השחקנית בין

(העו ג׳רלדין צ׳פלין, צ׳ארלי של בתו לבין
)?1761 הזה לם

ירושלים פרי, דרורה
מונה ג׳רלדין — השוואה לשם כן. •  ו

תמונות. ראה — צוחקות

משכורות
החיילים

 ״שכר על אבנרי לאורי להגיד ברצוני
ם קריעות במדור חובה״ לחיילי הוגן  ביניי

1)1754 הזה (העולם
 45ל״ קרוב מקבל בקווים המשרת חייל

 שישי ביום לבילוי מספיק זה לחודש. ל״י
ב (חייל חודש במשך בשקם ולקניה אחד

 ל- בחודש פעמיים או פעם רק יוצא קווים
לה שיש נכון רווחה, חיי אין שישי־שבת),

 של למימדים לא אבל המשכורת את עלות
 בגוף אבנרי ציין אותן לחודש, ל״י 150

הכתבה.

ל נוגע אבנרי שציין שהסכום לי נראה
מש הם תל־אביב. באזור המשרתים חיילים
 אבל הקווים, חיילי ממשכורת כחצי תכרים

ב שישי־שבת כל הם יותר. הרבה מוציאים
 פעם מדי קופצים השבוע ובאמצע בית,

לעיר.
 מהקווים הביתה המגיע חייל נוסף, פרט
 כסף בעינייני גדולה די בפזרנות מתנהג
 ויכוח — לא או (מוצדק ״פורקן״ מתוך
 תל־ מאזור חייל שגם הוא העניין אחר),
 ״כיאה״ שישי יום כל כן מתנהג אביב

ה לו מספיק שלא הפלא מה אז לחייל.
כסף.

להע למי הוא שהוויכוח נראה דברי לפי

 היא, הגדולה והשאלה המשכורת את לות
 גבוה לסכום המשכורת את להעלות האם

 הן שלהם הבילוי שאפשרויות לאלה דווקא
 לצה״ל בחיוניותם ספק מטיל איני רבות?

 ש- לי נראה עומדת. בעינה השאלה אבל
כספית. מאשר מוסרית יותר הבעייה

 געש קבוץ אכיגדור, דוכי
 פזמוני־מין ₪

האתר גרי ע?
 על גם נודע שבו ירושלים, שיחדור יום

 היה בתורכיה, ישראל קונסול של הירצחו
כבד. לאומי מצב־רוח של יום

 גלי־צה״ל על הממונים מצאו זה ביום
 ב־ גלי־האתר את לזהם לנכון והגל־הקל

 השערות. מגודלי של לועזיים פיזמוני־מין
ה מאה של העבריים השירים רבבות כל

ל טובים מספיק היו לא האחרונות שנים
הללו! הבזויים של בעיניהם שידור

 מסוגל שאהיה דעתי על עלה לא מעולם
 שונא שאני כפי מסויימים ישראלים לשנוא
היום! אותם

לון גולדגרט, חנן חו

 מכתכיב השולחים קוראים 1
 כקצרה אותם לנסח מתבקשים

תמו למצרפים תינתן עייפות |
למכתכיהם. נות '
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