
בדיחה רק באכות זאת נכון־
 החרמון כתף על עושים סקי כי־

בחורף... רק אצלנו יורדים ושלגים
 עצובה בדיחה זאת אבל

 נפתרה. טרם שלך הקשקשים בעיית כי,
 הופעתך. את מקלקלים באישיותך, פוגמים הם

נפש. עוגמת לך ומסבים
 העולמית ־זולר.״ חבות פיתחה עבורך במיוחד

 בקשקשים. למלחמה מד־ וולה ־תאומי את
 ראשך את חפוף שמפו ב״וולה־מד־

החפיפה. לאחר אותו, עסה מי־שיער וולה־מד ועם

מקשקשים! נקי ראשך יהיה מד״ וולה ״תאומי עם

רז ריבו וכדינו

מתקדמת אתנה
 צילומים! שיקופיות, !סרטים,

מאירופה וכר וחוברות
 עם להתקשר
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 חודש! — במכונה כתיבה

 בפיקוח פנקסנות קורספונדנציה,
 ״הפקיד״, ביה״ס העבודה: משרד
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 הממורמרות ועקרות־הבית, הנשים ציבור
ב מאבקן את יגבירו מהיוקר, בלאו־הכי

המשתולל. יוקר
כללית. מזכירה לוכיץ, רות
בישראל דמוקואטיות נשים תנומת

 האם ■

? להתאגד
 של בדירה אחד, קטן בחדר גר אני
ואש ילדי, וארבעת אשתי עם יחד חמתי,

 ממש אנחנו בהריון. פעם עוד עכשיו תי
 רעות לי.מחשבות באות היום וכל נחנקים,

 שלוש לפני ולהרוג. להתאבד על בראש
 של צעירים לזוגות לשיכון נרשמתי שנים

 אלף 15 רק לי היה אבל השינון, משרד
 אותי. מקבלים לא זה ובגלל לשלם, ל״י
לחו ל״י 300 משכנתא לשלם מוכן אני
 אבל להביא, טובים ערבים לי ויש דש,
 מה לי. נותנים לא — עוזר לא דבר שום
 כמו דירה לקבל בשביל לעשות צריך אני

ממש? להתאבד — בן־אדם
חולון שליאור, גבריאל

— מחאזמר ■

חידוש? או מעות
 במדור כדיסטי, גף של לתמונה בכותרת

 האחרון, הזה העולם גליון של אנשים
 זו האם מחאזמר־שיער. המילה הופיעה

 שהמצא- או — הזאצער הבחור של יצירה
 להיות שצריכה חדשה, עברית מילה תם

ז ומחומר מחאה של שילוב
 נהייה ראובן, מאיה

 מה למחזמר־מחאה. שהכוונה כמובן #
תעוט? 8פתאו

- אושוויץ ■

געלמה
 על כתבה הופיעה האחרון בגליונכם

 מנור עורך־דין של מפגרים לילדים המוסד
 העולם בנס־ציונה, (אושוויץ ציונה בנס
).1773 הזה

ש התברר העתון, את לקנות כשרציתי
 מרוחק בקיוסק גם ניסיתי להשיגו. אין

 יותר מאוחר היה. לא שם וגם — יותר
 גורם כי למוסד, המקורב מכר לי סיפר

 הופעת ביום הגליונות כל את קנה מעוניין
בעי הסיפור הפצת את מנע וכך העתון,

רנו.
 ׳פאחר שמי, את לפרסם לא אבקשכם

למוסד. קשרי בגלל בי, ימנע שזה
נס־ציונה תושבת׳

שייקצצו ■

להורים
 אחרי מיוחד בעניין עקבתי כגימנזיסט-

 ה־ רחובות, אורם של המנהל על הכתבה
 של בתלתליהם טובה הלקה כל .מקצץ

 הזה העולם השערות, (סערת תלמידיו.
1772.(

 למה הרגיזגי. לא הקיצוץ מעשה עצם
 מסויי- ממנהלים לצפות יכול כבר אתה

 של טענתו היתד. אותי, שהרגיז מה ׳מים?
 שהתפרסמה יותר ׳מאוחרת בכתבה המנהל,

התלמי ״הורי כאילו אחרונות, בידיעות
 באהדה בחיוב, עמדתי את קיבלו דים

 מעשי.״ על ובירכוני
 היתה ההורים ש״אהדת״ אפילו נניח

 ראשי קיצוץ את מצדיק זה אז וולונטרית.
 את באהדה מקבל הייתי אני גם בניהם?
 נוגעת היתה לו — המנהל של החלטתו
אחרים. לראשי לא שלו, לראשו

תל־אביב טי-מברג, יעקב
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 מכתבים השולחים קוראים
 כקצרה. אותם לגסה מתבקשים

תמו דמצרסים תינתן עריסות
לסכתכיחם. נות

1775 הזה העזלם


