
 שישה בן שחור, פודל בכלב מעוניין אתה #
!שבועות

 עימה שתביא לדירה, חברה מחפשת את •
ציבעוניתז טלוויזיה

אן את להחליף רוצה אתה * רו ט  הישנה הסי
! )1980( חדשה כימעט בפיאט )1972(

ת * שיו  במקומם רוצה ואתה עליך, נמאסו החיפו
!בבאן

 אינה מפאריס שהבאת האדומה השימלה •
 חליפת־מכנסיים מחפשת ואת לך, מתאימה

בתמורה! לבנה
שלהם! לחתונת-הזהב ולסבתא, לסבא ברכה 9
 )1.74( גבוהה ,35 בת אקדמאית מחפש אתה •

!לידידות או לנשואין ובלונדית,
 שיעורים תמורת צרפתית, ללמד מוכן אתה *

!בערבית
 !החופשה בימי לכלב מארחים !בייבי-סיטר •

! באירופה לטיול חבר !משומשת עגלת־ילדים
!בארץ לטיול נוסף זוג !קבוע טרמפ

מכחכים
!?*!דד■ מד1ו171וז

 מכונות של נדיר אוסף
 להיות האיש את מכשיר
לראשות״הממשלה. מועמד

 לבן, שיער יש בר־לב לחיים
 מזכ״ל הוא לבן־גוריון. שהיה כמו

גול שהיתה כמו מיפלגת־העבודה,
 כסי רמטכ״ל, היה הוא מאיר. דה

 את שבר הוא רבין. יצחק שהיה
סטריאו-טלוויזיות - וידיאוו־ בגין. למנחם שקרה כפי רגלו,

1ל 1לה1 לי
ש! י

לבק להיענות החליטה הזה״ ״העולם מערכת
 קוראיו לרשות ולהעמיד רבים, קוראים של שתם
י — זה מסוג אישיות להודעות קבוע מדור ל  ב

ם ו ל ש ו ת ה ש ל לקורא. כשרות — כ

 חילופין, להצעת בילבד, אישיות הודעות יכלול
 על העולה וכל ברכות היכרויות, אישיים, שרותים
 מיסחרי. בסיס על יעמדו שלא בתנאי — רוחכם
מיסחריות. לחברות בהחלט סגור יהיה המדור
מילים. 2 0 עד לכלול יכולה הודעה כל •
 האבוד, הכלב — תמונה לצרף שרוצה מי •

 לחילופין, המוצעת הדירה המוצעת, עגלת-הילדים
 לעשות יכול — להיכרות עצמו את המציע הרווק

התמונה. גם תפורסם היכולת, במידת זאת.
ל גלויית-דואר, גבי על תיכתב ההודעה •

 (אלא תל-אביב ,136 ת.ד. הזה״, ״העולם מערכת
להש יש זה במיקרה תמונה. לה מצורפת כן אם

 הודעות שום תתקבלנה א ל במעטפה). תמש
אישי. בביקור או בטלפון בעל-פה,

 ומיספר כתובתו שמו, את תכלול הגלוייה •
בעל-ההודעה. של הטלפון

להחלפות. להצעות זכות-קדימה •
 כל את לפרסם מתחייבת אינה המערכת •

 העומד השטח על יעלו אם שיתקבלו, ההודעות
המדור. לרשות
 לברן, לבקש, להציע, להודיע, מה לן יש אם אז
1 קדימה — לקלל ואפילו

רבגר־ מזכ״ל
עת לכל מועמד ,

מ יותר נחמד איש הוא מזה חוץ
 וטוב המותשים, המתמודדים שני

•תע אם מיפלגת־העבודה תעשה
 כ־ ופרס רבין על־פני אותו דיף

 ראש־ד,ממשלה. לתפקיד מועמדה
תל־אביב אהרון, צגי

• • •

רקנות לא
 את לממן כדי מס מציעים

 פית- למתיישבי הפיצויים
חת״רפיח.

בלבד לגברים סטריאו מערכת .
מתאים שקע אין

 למע״מ תוספת להיות (המוצע מם
להת אפשר :מסויים). זמן למשך

 על־ידי הן בקלות, כך על גבר
 במיצרכים מלאי של מראש קנייה

התאפ על־ידי וכן באמת, חיוניים
 מאי־צריכת מתים לא זמנית. קות
 חצי־מות- או מותרות מוצרי כמה
 ללמוד אפשר — מזאת יתרה לות.
הבאות! לגבי גם מזה ,לקח

שר״ק, תומא ישעיהו־
תל־אביב

פי את להשלים חייבת ישראל
למת באשר וחבל־ימית. סיני נוי

 הכל את שקיבל מי :שם יישבים
 •לו מגיע — בחינם הרוב את או

 בהתאם או — בלבד סמלי פיצוי
 למדינה הריאליות. להשקעותיו

או שתופסים לאלה להיכנע אסור
תו הון להם ולהעניק בגרונה תה

 בישראל. העם כל על־חשבון עפות
 איש לפנות גם אסור למדינה אבל

 תחת להישאר שירצה מי בכוח.
 אולי שישאר. — מצרי שילטון

יותר? תשלם ממשלת־מצריים
חיפה יצחק, בן־ שלום

• • •

ם ■ש! ג־א רי ה צ ב
 בר- חיים של מזלו שפר
לב.

ש בר־לב, לחיים יש גדול מזל
 ששר- ביגלל בלילות ישן לא הוא

 הוא מדינת־ישראל של הביטחון
 לפחות יכול בר־לב שרון. אריאל
 (בשלאף־ בצהדיים קצת לישון

לי־ יכול לא אני הידוע). שטונדה

 מחברת סטריאו מערכת קניתי
ג׳י־וי־סי.

ל חריפה תלונה לי יש אולם
המפיצה: חברה

 שקעים המון במערכת מצאתי
הצ לא אבל חיבורים) מיני (לכל
 המיועד השקע .את לאתר לחתי

בלבד! לגברים
תל־אביב דן, מ.

ה1ר.גד האירזניה ד
המקר חלה האחרון בזמן
 לבין ישראל בין בות

דרום־אפריקה.
 מתוספים שבועות כמה מדי

 המדינות. שתי בין ליחסים קשרים
 לביגדי-ילדים מיפעל על שמענו
 בדרום־אפריקה, שלוחה שהקים
מיל 1.25 של אשראי על שמענו

מ תקבל שישראל שקלים יארד
 ש״יבדקו כך על וכן זו, מדינה

 החקלאות.״ בנושא קשרים
 שכאשר היא הגדולה האירוניה

 באר- בגין ראש־הממשלה .ביקר
 ה־ למנהיגי אמר הוא צות״הברית,

)18 בעמוד (הנושך

שרון שר־ביטחון
בצהריים לא גם

 המס הטלת של הנכבד המציע
 ״החינוכית״, כוונתו את הסתיר לא

לתש הציבור התנגדות את לעורר
ב אני פיצויים. של הגבוה לום

להת צריך שהציבור חושב החלט
אח או זו בדרך יוחלט אם עורר

 שאני הפיתרון המס. הטלת על רת
 ׳לקנות לא פשוט הוא מציע

ה מוטל שעליו דבר שום

בצהריים. אפילו שוו
ירושלים מרגולין, דוד

ם ח71א סו ד בי ס
 שזוהי טוענים בפירסומת

 ״לגברים סטריאו מערבת
בלבד״.

הש□
ש המפור

 מכוניתך על תגן כיצד
״שאבעס״. מאבני

 כל המטרידות הבעיות אחת
ירו באיזור בעיקר בעל־רכב,

 להיפגע לא כיצד היא שלים,
ה מהאבנים ובנפש ברכוש

 על- עליו המומטרות קדושות
ש כביכול, השבת, מקדשי ידי

עליה. להגן יוצאים
 ייצור בזה המוצע הפיתרון

 ליהודי יהיה אסור שבו מצב
 על אבן לזרוק שומר־מיצוות

 על עבירה בגלל מכוניתו,
 לה׳ כן תעשון ״לא מיצוות

 מיצוויה במיסגרת אלוקיכם״.
 פעולה שום לעשות אסור זו

חל רק ולו למחיקה שתגרום
 של משמותיו אחד של קית

נמחקים. שאינם הקב״ה
 יש ■ הנ״ל השמות ברשימת

 12 של שם אותיות, 4 של שם
 אותיות 42 של ושם אותיות

למ אפשר נוספים שמות וכר.
 לך הכן ובכן, בפוסקים. צוא

וה שמות כמה עם מידבקות
 על רגישים במקומות דבק

 ואילך זה מרגע מכוניתך.
 אבנים עליה להשליך אסור

 אנא השם. שם מחיקת מחשש
ה את תכתוב אם תחפז, אל

 הדבר ייחשב בעצמך שמות
 בו שאין מין ע״י שנכתב כשם

 גניזה למקום לך פנה קדושה,
 משם וגזור קודש ספרי של

 לכותב פנה או שמות, כמה
 שמות לך שיספק אלה שורות

כשרים.
 את לממש צורך שאין מובן
מוג זו ״מכונית של הרעיון

 המפורש״. השם על־ידי נת
 על לאיים יהיה שמספיק נקווה
האבנים. מיידי

ירושלים גלוצאנט, ק.
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