
מכתבים

כירושלים חסידים אופנת
תדהמה

)6 מעמוד (המשך
 כך. על לכתוב לנכון מוצא אינו וכבודו
 ששר ביותר הטבעי הדבר שזה כאילו

 תל-אביב שחר, יניםחוק. מפר

 לגלות איד ^
? בסילגמטר

 היה אי־אפשר וכד, קסבה כליף, בברים
 לבלות כדי ל״י 200ב־ אפילו מקום להשיג

הסילבסטר. את
 מנהלי על־ידי תפוסים היו המקומות

 של הגבוהה והפקידות ממשלתיות חברות
תל־אביב קורא,משלם. המיסים ומשלם הממשלה,

 אופגת ש
חסידים

החסי אופנת של דוגמא לכם שולח הנני
להש שתוכלו מקווה אני בירושלים. דים

זה. בצילום תמש
 מחדש בנייתו למען המינימלית תרומתי

שנהרס. שלכם הארכיון של

בתדהמה. כך על קראתי
ירושלים פרת, עמנואל

 פינוי 3
גנאי

רק ״זונה ,1790 הזה״ ״העולם |

 הישישה על וחגים!״ לשבתות 1
בית־בושת. בניהול שהואשמה |

 בית־הזונות את מכנים אתם בכתבתכם
 ,בית :והמשפיל הממוסד הגנאי בכינוי

בושת״.
 ת ש ו בית־ב הוא העולם כל אז כבר, אם
בו מדינת היא מדינת־ישראל גדול. אחד

 והאנשים בושת, ממשלת וממשלתה שת
אנשי הם שנים ארבע מדי בה שבוחרים

בושת.
 הצופה לדבר, כמו שלא הזה, להעולם

 בית את לכנות יאה יהיה — הארץ או
גידופים. וללא עניני בשם הזונות
 או מאפיה), (כמו מישגליה לא למה

 (כמו בית־שכב או מוזיאון), (כמומישגליון
 טי־ (כמו טיפת־זרע גם אפשר בית־ספר).
 קופת- (כמו קופת־בועלים או פת־חלב),

יפו שור, ז.חולים).

חיוביים נגרים 8
שליליים ונכרים

 ״ידועות של לדיעות הערות כמה להלן
 בערך היא שמסקנתן גרושות, בציבור״,

כך:
 שרוצה ומי גברים, אין במדינת־ישראל

בחו״ל. לחפשו צריכה גבר, להכיר
באר כמו בדיוק אצלנו, קיימים לדעתי

 גברים של שונים סוגים אחרות, צות
 ;חיוביים גברים )1 :סוגים לשני ששייכים

שליליים. גברים )2
 עם רק לצערכן שנפגשתן חושב אני
 שתיפגשו לכן, ומאחל שליליים גברים

חיוביים. גברים עם בישראל, בהקדם

מתחתנת?11 א
 צריבה אינך
 עם גם ל״התחתך

חבות־הגז!

 לכלות היותה לא פעם כן,
 ״להנשא* נאלצו והן ברירה, הצעירות

 !ברירה יש, לך הגז. לחברת גם
 המטבח את מתכננת את כאשר
 תנור או הכירה על וחושבת החדש

 הגז חברת על גם חשבי הבישול,
 יפטרולגז״. ־ המתאימה

 לרכוש ומעונינים צעירים, אנחנו גם
 לא אבל, הצעירים. הזוגות את

 אפשר שאי כובלת בהתקשרות
 טוב בשרות מאמינים אנחנו לנתקה.

 ! בלבד אחת לשנה ובהסכם ויעיל
 לפי לסיים או לחדש תוכלי אותו

 אמנם חברתנו רצונך. שביעות
 בעלי מומחים צוות לנו אך צעירה,

 בארץ. הגז בענף דור שנות של נסיון
 בעלך עם בואי מחליטה, שאת לפני

 מכשירי מבחר את לראות לעתיד,
 שאגו והיפים המשוכללים הבישול
מציעים.

מיוחדת הנחה צעירים לזוגות

פטרול!!
 ראשי-תל-אביב משרד

,24 רמנ״ם רח׳
623340 טל.
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