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 שטורח מי
 שבת, בערב

בשבת טוב אוכל
ם כין ת נכונה הפותרי  א

 :פרס יוגרל התשבץ
אה זוגית ארוחה  מל

 במיסעדה יין) (כולל
 הר- רחוב ה״טיילת״,

אל ברט מו  ׳ת״א. ,80 ס
לש יש הפתור התשגץ את
 הזה״ ״העולם למערכת לוח
 לא של דואר חותמת עם

 שגוע חמישי, מיום יאוחר
 הפית- הגליון• הופעת אחרי
למע שיגיעו הנכונים, רונות
 שבועיים רביעי יום עד רכת

 ייכנסו התשבץ, פירסום אחרי
 הזוכים על ההודעה להגרלה.
 4 הזח" ב״העולם תפורסם
התשבץ. הופעת אחרי שבועות

מכתבים
)4 מעמוד (המשך

מל תהיה לא שתינתן תשובה כל
פתרונים. ולאלוהים אה,

מעש כפר מוזר, ראובן

והמבריד המשותף
 הקורא, אומר לחי, כה

אלכסנ אסתר לכלכלנית
 בכישרון המצליחה דר,

ה המסיכה את לקרוע

אלכסנדר כלכלנית
בן־שחר אנטי

 פניו מעל סוציאליסטית
 המדיניות אדריכל של

המערך. של הכלכלית
מר נווה־אביבים מדיירי כאחד

 הרבה בן־שחר חיים כנראה גיש
והתע הבנקאים עם המשותף מן

 הרבה בשכנותו. הגרים שיינים
המתק העובדים עם מאשר יותר
במשכור החודש את לגמור שים
תם.

אונו קרית כהן, יואב

דיחיק בעל הדייר
 טופס לקבל פשוט לא

 על עונים לא אם הצבעה
פשוטה. שאלה

 את קיבלתי לא כלשהי, מסיבה
 ל- ניגשתי שלי. טופס״הבחירות

 12ה־ לקומה עליתי שלום, מיגדל
בעי המודעה לי שיעצה כפי —

ב 8ב־ שם והתייצבתי — תונים
 קיבל ירמולקה חבוש צעיר בוקר.
 ״נכון ברשימותיו. ועיין אותי

 בישר מופיע,״ אינו שמך מאוד,
לי.

 תעודת־הזהות את נטל הוא
 שם מה גר? אתה ״היכן שלי.
 ״חתום טופס. ומילא שאל, ?״ אביך
כאן.״
?״ תצביע מי ״עבור :שאל ואז

 הוא עניתי. סוד,״ שזה ״חשבתי
חייך.
 לא עדיין חודש. לפני היה זה

שלי. טופס־ההצבעה את קיבלתי
 לו אמרתי שאילו אפשר האם

 ״תיק בעל הד״ר בעד שאצביע
 הטופס את מקבל הייתי אפרסק״,

מזמן? שלי
אביב תל־ שריק, יוסף

המאור בורא
 מענייני חמשירים צמד

דיומא.
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