
 אהגה, עשו ■

מלחמה לא
התמו סידרת עם אותי מצחיקים אתם

 והמלחמות. האהבות על שלכם נות
ילדים מישהק זה שפירסמתם מה כל

 המצורפת. התמונה לעומת
שבגברים. גבר יאמר: העליון על

 רמת-גן בלום, אכי
שב האשה עם יחד שבגברים הגבר •

 אבי הקורא אותם שרואה כפי נשים,
תמונה. ראה — בלום

סירסום ■

,אישי

 עור־ של המקצועית האתיקה אין כידוע,
 עצמם את לפרסם להם מתירה כי־הדין

 הגבלה עוקפים כיצד שהיא. צורה בכל
! חמורה י ו  למדי: פשוטה בדרך ז

 ראש־ אל העצומות לחינגת מצטרפים
:פירות צמד וקוטפים הממשלה

פרו קבוצת בה לנגח במה מנצלים א)
 באמת האמיתי השלום (שעניין פסורים
 ארוכה) תקופה זה אותם ומעסיק מטריד

 המפוקפק בכבוד זוכים אף שעה ובאותה
שה בתקווה לראש־הממשלה קצת להחניף

הימים. מן ביום להם ייזכר דבר
 את מנצלים זאת חגיגית בהזדמנות ב)
 אישי. לפירסום ההמונית התיקשורת כלי

לענ גם הכלל מן יוצאת בצורה אפקטיבי
פרטית. פרקטיקה כמו ״שוליים״ יינים

 האופטיק־ שאיגוד לאזני, הוגנב אגב,
 הם אף מעיינים המיילדות ואיגוד אים

ראש־הממשלה. הגברת אל בפניה
רמת-גן פילוסוף, אברהם

 בקשה ■
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 לקחתי ,22.00 בשעה ,28.2.72 בתאריך
 תל־השומר. לכיוון הרצליה, מצומת חייל

הי המכונית, בפנים החייל, של התנהגותו
 טעם מה רואה איני אולם למופת, תד׳

 את ברדתו, עימו לקח עת החייל, ראה
דב לה היו זה בתיק חברתי. של תיקה

ומפתחות. ראיה במשקפי חיוניים, רים
בק של לשון בכל אני, מבקש כן על
מכ את הוא קורא באם חייל, מאותו שה,
ירוש למשטרת התיק, את לשלוח תבי,
האבידות. מחלקת לים,

ירושלים גלעד, מאיר

 מכתבים השולחים קוראים
 גל,צרח. אותם לנפח מתבקשים

תמו למצרסים תינתן עריסות
לסבתביחם. נות

שנה /!2ל- בלירות לשנה
הוצאות מחיר הוצאות מחיר

משלוח העיתון י משלוח העיתון

43 - 6 + 37 82 = 12 + 70 בארץ המנוי דמי •
46 = 9 + 37 87 — 17 + 70 רגיל בדואר תבל ארצות לבל •

אוויר בדואר חוץ לארצות המנוי דמי
60 — 23 + 37 115 — 45 + 70 ואיראן אירופה ארצות לכל •
55 — 18 + 37 106 — 36 + 70 לקפריסין •
75 — 38 + 37 146 — 76 + 70 וקנדה לארצות-הברית •

גאנה, אתיופיה, טנזניה, לאוגנדה, •
77 — 40 + 37 150 = 80 + 70 תאילנד השנהב, חוף ניגריה, קניה,
90 = 53 + 37 175 = 105 + 70 ורודזיה זמביה אפריקה, לדרום •
87 50 + 37 170 100 + 70 ופנמה למקסיקו •

105 = 68 + 37 205 — 135 + 70 ויפאן פרו קולומביה, ארגנטינה, ברזיל, ונצואלה, •
112 — 76 + 37 220 — 150 + 70 וניו-זילנד לאוסטרליה • 1802 הזה העולם


