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 את שעוזב ),8( כלב לי יש לייבוביץ. 1
 אמי אך קרובות, לעיתים הבית

 גם שדזדדב. עד הגיע שהוא מאמינה
גיורא. לו קוראים לא

 תל״אביב מיכאלי, ריבקה
 - וגיורא ריבקה עם 0

השליחה.

בפתודתירוחה כווסת
 את שלח מכסח־הדשא

תצלומו.
 מכסחת־ לו שיש הפירסומאי אני זה
 עורר־ ידיד־נעורים עם בשותפות דשא,

 5 חוה, העולם הווי, (מדור דין
 5,500 ביקש הוא ).1983 באוקטובר

מאוד! יפה במכסוזה? חלקו עבור שקל
 הם עורכי־דץ. ידידים עוד לי יש

לבית־ פונה אני עכשיו עצה. •לי נתנו

 סרנקו קורא
כונס־נכסים

וש כונם־נכסים שימנה המישפט,
 פומבית. למכירה המכסוזה את יעמידו

פתח־תיקווח סרנקו, יעקב

חדש לא עשיר. לא
 בטוחים הקלים המטוסים

 טוען — מהמכוניות יותר
בת הוזפר ששמו הקורא,

באוק 5 הזה' (.העולם חקיר
טובר.)

 חזה, העולם של ותיק כקורא
 המטוסים על כתבה לקרוא נדהמתי
פוגע. באופן שמי שורבב שבה הקלים,
 הגדרה תחת היתר בין מופיע אני

חדשים.' עשירים של ,תחביבם
 יגע ואני חדש, ואינני עשיר אינני

 במטוס ומשתמש לפרנסתי ועמל
 שגד* 15 מזה והנאתי עבודתי לצורכי

 הנראה באופן מחלק אני הכנסותיי ואת
להרשות שיכלו רבים ממון בעלי לי.

 זאת עושים אעם זה, תענוג לעצמם
 להיות צריך כי הדגשתי עניץ. מחוסר

לדבר.״ .משוגע
 לשים לנכון מצאתם זאת במקום

 סימלי אמרתי.על שלא דברים בפי
וסכנות. מעמד׳

 נפשו את מסכן זוהר מרסל כתבכם
 הקטלניים לכבישים יוצא הוא כאשר
 את מריץ .מה שואל אעו אן־ בארץ•

 התאמה אלה.' סיכמים ליטול הנהגים
 אחה עריץ מהווה שאירעה, הקטלנית

המ של לשעות־הטיסה יחסית קטן
הקלים. טוסים

תל־אביב כץ, ראובן

 ,האסטרולוג המהפך
?,בג שר

 בך - לשעבר ראעו־חממעולח
 סל ממיכתבו לחבץ אבשר

 עומד - האסטרולוג הקורא־
חדשה. בקריירה לפתוח

 של ניתוחה את בעניין קראתי
 אומרים, חם (מה מרמון רוחמה

 וברצוני בספטמבר,) 20 חזה, העולם
הערות. כמה להוסיף

 של בתהליך כעת נמצא בגץ מנחם
 בשעוי. בצורך וחש עצמית בדיקה

 פברואר בחודשים ויחרף ילך זה צורך
 לעשות מחליט היה אילו .1984 מרס
 היה יותר, מוקרם בדרכו השינוי את

 בתהילה(ס־ זוכה וגם בשילטון נשאר
תשמ׳ג.) ראש־השגה ערב פירסמתי גם

 עשו מבוגר שבגיל האנשים מעטים
ופורשים מוותרם רובם בחייהם. מהפך

מדמון פסיכולוגית
חדש בגין

ע  כאד שלהם בעולמם וחיים לו
טיסטים.

באר־שבע שיאון, עמום

קורה ד1ט
ה את להאשים קל כמה

אחרים.
השגריר קרא האדם כעצרת בנאומו

■ ו .- | ■■ ■ — ............ —
 לארצות־ערב בלוע יהודה הישראלי,

 את ולהקדיש המילחמות מן לחדול
 והפערם העוני לחיסול משאביהן

 יפים דברים את, בתוכן. החברתיים
מכתים.

 היפנה לא מדוע להתפלא יש אולם,
 אל גם זאת ברוח דברם בלש מר

 ישראל ממשלת הלא ישראל. ממשלת
 מיותרת למילחמה יציאה על החליטה
 כ״מלחמת במפורש שהוכתה בלבנון,

 את להחזיק וממשיכה בררה', יש
 צורן־. כל ללא בלבנת צה׳ל חיילי

 ליש. תלר במילית העולה שהייה
 במלוא ממשיכה גם ישראל ממשלת

 כסף העולות התנחלויות, להקש המרץ
 יגרמו בהכרח ״ ואשר מאוד. רב

 יותר עוד שיעלו חדשות למילחמות
בדם.) המחיר כסף(מלבד

 עיניו, מבת קורה שייטול אחרי
לארצות־ בטענות לבוא בלש מר יוכל
תל־אביב בקר, דליה •ערב

 עבודזת־חרז
הסיססד בתוו־

 מרצה אינו אבדחצירא מדוע
ממעון סל מאסר

 עונש־ את מרצה לשעבר השר
 חוץ.' ב״עבודות עליו שנגזר המאסר

 קלות בגלל האם ולמה? מה שום על
 אלה שהיו מפני האם עבירותיו?

 מפני האם קלת? איתן שאין עבירות
 אדם של חד־פעמית מעידה זו שרתה
 לא חיצתית? להשפעה בקלות הניתן
 לאו רנה אלה לשאלות התשובה ולא!

מוחלט.
 מרבית את יבלה לשעבר השר כבר

ק מאסרו זמן  שהוא מפני מישפחתו בר
ר חלק שהוא מפני לשעבר, שר  מ

 קבוצה לאותה שייך מפני מימסד,
בךצית. יהושע משתייך שאליה

 לעדות בן אברחצירא מר של היותו
 לא כי מוכיחה גם מוכיחה המיזרח

 אלא כאן, שקובעת היא העדה
 למי־ אי־ההשתייכות או ההשתייכות

ר כשאתה מסד.  יכול אתה למימסד שי
 תיק (במיקרה מחקירה להתחמק
 מאסר ומריצוי ברג> השר של אפרסק

ובו־צית.) (אברחצירא
יפו ביאזי, רמי

□,הטורד ,יד תחזקנה
 הפי- ללוחמי־החופש כרכה

ליפיניים.
 כמו לחופש לוחם שבועת דפי מעל
 ברכת לשלש מבקש אני הזה העולם

 אלף בארץ החרות לשחזר יישר־כודז
הפיליפינים. — האיים

מר אם יודע אינני ע  כוחם להם י
 בארצם. שילטון־הרפש את להפיל

 זו אולם מאר. מסופק אני למעש!־״
 אצבעות. לוש להחזיק נוספת סיבה

 אמיצים! מורדים ירכם, תחזקנה
ירושלים אלישע, מרדכי

מפעל עצמאי-מנהל
תר או אחד בלי־רבב מחזיק אתה באם  לצורכי יו

ת. מעניינות הצעות לקבל תוכל עסקים, ומיוחדו

רבב״ השכרת ב״רולי
 גדלה המימון, ויוקר האינפלציוני החוק בעיקבות

ת איו הרבב. השכרת כד

רכב": השכרת ל״רולי טלפן
03-709577, 03-708601

ש ישמח שלנו המכירות איש שרדך בך לפגו מ  ב
ה למסירת מדוייקת. אינפורמצי

רכב״ השכרת ב״רולי
 ומסחריות פרטיות מכוניות

האחרונים. מהמודלים

לאילנה
שושן

פלטש לאה

לדוגמנית בהבחרך
״1983 של ״המראה *

 ברכות הרבה
 בהמשך והצלחה

הדרן

 מורתך מברכת
 החן לטיפוח

ודוגמנות
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