
מכחכים
 )24 מעמוד (המשך

 שפירסמתם, בידיעה שהוגדרה כפי
עירוני. לפיתוח חברה אלא
 תכלת־לבן סיעת יושב־ראש •

 סגן אינו זוארץ, יצחק בבאר־שבע,
 אלא שפירסמתם, כפי החברה, מנהל
 באר־ במרחב מכירות כפקיד בה עובד
שבע.
 מינה לא ראש־הממשלד, סגן •

 שייחסתם לתפקיד זוארץ את איפוא
 למידע כלשהו בסיס אין גם ולכן לו,

 כביכול, כישורים היעדר על שמסרתם
 בקרב לכאורה השורר זעם על או

ערים. בחברת אנשי־המיקצוע
 לידיכם נמסרה שפרסמתם הידיעה

בלתי״אמין. מקור על־ידי כנראה
שילה, מוטי

תכלת־לבן, סיעת דובר
תל־אביב זיבוטינסקי, בית

• • •
רי שובניזם ב  — ג

שה מפי א

מגושי
 ,־ מם למכירה :למ׳׳ר דולר 8.5י

 600 בני מגרשים, של מוגבל פר
דו 5,000.—ב־ אחד, כל נטו מ״ר

.במזומן: ראשון תשלום לר*! -1,500 
 בתשלומים היתרה י !י בלבד דולר

 יאומן, לא דולר. 250.— של חדשיים
 — המגרשים עובדה! אבל נכון?

 15 הירוק, מהקו קך׳מ 5 ר, באלקנה
 יודע... כבר מ...אתה נסיעה דקות

 אגשים) 10(מ־ מאורגנות לקבוצות
 למגרש. דולר 250 של הנחה —
חי מע׳׳ה כולל לא (* תו פי ו

אחרונות׳ ב״ידיעות מודעה
6.5.83

 מכרו ביו״ש בניה חברות
ברשותו היו שלא שטחים

הבוץ״ מן ״לצאת כדי נוספים לשטחים בבקשה למוסדות פנו החברות

ב,,מעריב״ כותרת
10.5.83

 - הזה" .העולם נשות
הטל־ נשות נגד או בעד

וויזיהז
ה בהעולם לקרוא תמהתי  הז

 ליברלי, להיות המתיימר עיתון ),2383(
 עם שהתחתנו ״הנשים הכתבה את

הטלוויזיה.״
 — אשה על־ידי שנכתבה הכתבה,

 בשוביניזם מצטיינת — יריב שולמית
 הבנתי לא ביותר. הגס הסוג מן גברי
 אינן ״מרביתן התיאורים עוזרים במה

 מגדר יפה חיצונית בהופעה מצטיינות
 תקנה" ללא ו״שאפתניות הרגיל״
 פסול איזה ראיתי לא הכתבה. לתוכן
 שהן שנשים בכך יריב הגברת מצאה

 את ממלאות ורווקות, במיוחד יפות לא
 העובדה לאור במיוחד הטלוויזיה. בניין

 הנכבד. העורך כותב גליון שבאותו
 על יקר קורא במדור אבנרי, אורי

 כבר גרושה עצמה שהיא יריב, הגברת
 ועל בשלישית, ונשואה פעמיים
 מערכת מחברי שרבות העובדה
נשים. הן הזה העולם
 מחברת את שהרגיז מה אולי

הטל נשות נגד הזה כתב־הפלסתר
נשים? היותן עובדת עצם הוא וויזיה

ירושלים נתן, שרה
• • •

 טרם אך באבונים, לחקות
לרמתם. התעלתה

 בלבנון ממשלת־ישראל של מצבה
 שחשק הקוף באותו כמעשה הוא

 צוואר בעל בכד נתונים שהיו באגוזים
 ותפס לכד ידו את הקוף הכניס צר:

 היתה ידו שכף מכיוון אבל באגוז,
 היה יכול לא לאגרוף, מסביב קמוצה

 וכך האגוז את לשמוט אופן בשום מוכן
 הכניס שאליה המלכודת מן להיחלץ

עצמו. את
 גם ידועה הקופים של זו תכונה

 אותה מנצלים והם אפריקאים, לציידים
אחרים. וקופים באבונים לציד

 שממשלת־ הוא, היחיד ההבדל
 רקוב אגוז באגרופה מחזיקה ישראל

תצליח אם וגס זכוכית, של כד בתוך

• • •
ב חי ם נ היסזרי

 באחד העובדים של סיסמת״הקרב
 קיצור היתה שנה 100 לפני במאי

 צריכים היום שעות. 8ל־ יום־העבודה
 התחבורה נגד להיאבק העובדים

הציבורית.
 שבוע קיצור על דובר אחת לא

 התחלת על ימים: לחמישה העבודה
 וסיומה בבוקר וחצי 8 בשעה העבודה

היום. מאשר יותר מאוחר אחת שעה
 לציבור רבה הקלה תהיה ספק, ללא

 בוקר־בוקר דרכו את העושה העובדים,
 מצטיינת שאינה הציבורית, בתחבורה

 נותנת. שהיא השירות בטיב וכלל כלל
 שעה מביתם לצאת העובדים על היום
 בתחנות רב זמן להמתין המועד, לפני

 היסורים נתיב את ולעבור האוטובוסים
הצפיפות. של

 בשבוע הפעמים מיספר צימצום
 לעבודה, מביתו לצאת אדם שעל

 לעבוד מתחילים שבה השעה ודחיית
 לפיזור יגרמו ממקומות״העבודה בחלק
 התחבורה, על העומס של יותר שווה
ומתח. צפיפות זמן, ייחסכו וכך

פינחסי׳רמת־גן יופר
• • •

ד שנר. 900 ענ
 כוח על להתגבר כיצד

הגרוויטציה!
 החללית חלפה אלה בימים

 הכוכב פני על 10 פיוניר האמריקאית
 במערכת הרחוק הכוכב שהוא פלוטו,
 השמש שמערכת הדבר, פירוש השמש.
 די ידיעה זו יותר. או פחות לנו, ידועה

 לרשום יכולים ומדעני־החלל מעשית,
המרשים. ההישג את לזכותם

 מייד מעלים כה עד המדע הישגי
 כוכבי על האדם ינחת מתי השאלה: את

 וצדק מאדים(מרס) — הקרובים הלכת
 היא זה בכיוון ההתקדמות (יופיטר)?

האס ההוצאות בשל ביותר, איטית
 הכרוכות משמע), (תרתי טרונומיות

 הממשלות השקיעו כה עד בכך.
 תיקוותן משום רק החלל בתוכניות

 או אסטרטגיות, מטרות יקדם שהדבר
יוקרתן. את

 התקציבים יימצאו אם אפילו
 כוכבי על ינחת והאדם הבאים בדורות
 כיצד השאלה, וקיימת שרירה הלכת,
 הכבידה כוח על להתגבר האדם יצליח

השמש. של (הגרוויטציה)
 מחקר שנות 500 לעוד עניין זה

ומאמצים.
חיפה אפרתי. שימעון

תי ט היי דיו אי
 / מדוע ידעתי לא 83ב״

 / שבוע אחרי שבוע עקבתי
 ולא / המניות אחרי בבורסה,

 אולי / לקנות איזו ידעתי
 פרהפס / ארגמן או / נחושתן
 / לתעשיה אוצר או / לודזיה
 אולי או / וולפטון של מייבי

 גאר אפשר או / פוליגון
תעשיות. כלל או / טפחות

 / פרופוזיציה גם לי היתה
 אחד / פניציה לקנות לי יעצו
 אמר אחר / דיטקונט לי הציע

ואנט!. פאשאל / דיטקונט לי
 לקנות י בטוף רציתי
 .זיי חבר: לי אמר / אליאנס

שוואנץ!" קיץ נישט
 מאלקו עברתי וכן

 למטעי ומדובק / לאמישר
 / לשמן מפולגת / הדר

לירדן. ומרסקו
 נפטא לקנות אפילו רציתי

 / ״זאפטא" תקבל. לי אמרו /
 מה משום / לקנות רציתי הבל
 לי שאין אבל / שמחתי נורא
שכחתי. פשוט זה / - כטף

 / והירהרתי הירהרתי
 ולעצמי / נזכרתי ופיתאום
 את כטף!" ״יש / אמרתי:

מכרתי. דירתי
 / טנק כמו לנוע התחלתי

 / לבנק מבנק יום־יום רצתי
/ התלבטויות הרבה ואחרי

 פרידלר קורא
בבורסה בנקרוט

 טוף־סוף / לעשות מה ידעתי
 והחלטתי / הגל על עליתי
בל״ל. לקנות

 טוב יותר / לכל ידוע הטוף
 פשוט אני / לשאול לא

 לא הייתי. בי / בנקרוט
 שלי מהכטף / אידיוט עליכם,
 בבורסה כי / פסולת נשאר
מפולת. היתה

 אם / הנ״ל מן מוטר״השבל
 בבית שב / ודל אביון אתה

 תחפש ואל / בבורסה בנחת
בבורסה. מטמון

,הרצליהפרידלר ברל

ק אגזז ב1ר
מנטה ישראל ממשלת

 הוא — הכד שבירת על־ידי להשיגו
לאכילה. ראוי אינו

גבעתיים כהן, גירעון
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2385 הזה העולם26


