
מכתבים
אנגלית ליידי

 כשגמרתי בדיוק אותי הורסים. ...אתם
 ולהפסיק לשבוע פרוטה 550 לחסוך אומד״

 עם מופיעים אתם אותכם, לקרוא סוף־סוף
ה השנים בעשר ביותר הטוב שהיה נליוז ).1102 הזה (העולם אחרונות
פרוטה. 600 שילמתי לעשות? מה

רנזת־גן כהן, אדוין
 הראשונה השורה מן מושלם, נליוז ..

... האחרונה ע-
תל-אביב לוין, חנן ד״ר

ש ״סטורבייקר״ המכונית על אמרו פעם
 לדעת אי-אפשר אנגלית: לגברת דומה א

 הגליו! האחורי. הצד ומה הקדמי הצד מה
 ומאחור, מלפנים השערים, שני עם האחרוז,

זו. לגברת דימה
נהריה בר־אלי, ישראל

בת־חנזד, ליידי היתה היה
 מושלמת עבריה מכל

 ברחוב בעברה
— לחשוב מה ידעו לא
מתקדמת? אס או — היא הנסוגה

הנורא השוד
ה המגבית בבעיות מלטפל שחדלתם טוב

הכת המקובלת. ההיסטרית בצורה יהודית
 (העולם האמריקאי האוצר איומי על בה

 מגוחך וחריפה. שקולה היתה )1162 רזה
 עם לריב תלך האמריקאית שהממשלה יחשוב
 בגלל אמריקאיים יהודים מיליוז חמישה

 של אחוז 0.05ב־ הכל בסד לה העולה סעיף
 טיליוז 77,000ל־ עתה (המגיע תקציבה
 דו־ ביליוני משלמת שהיא בשעה דולאר),

בקולותיהם. מעוניינת שהיא לחקלאים רארים
תל־אביב סילברסטץ, שמואל

ה ממם־ההכנםה הניכוי יבוטל אפילו
 יהודי הרבה. הדבר ישנה לא אמריקאי,

 לנכות יוכלו לא אם אפילו ישלמו אמריקה
 חיוני חלק היא המגבית כי התרומות, את
 משה־ יותר באמריקה היהודיים החיים ם:

להיניק. רוצה הפרה לינוק, רוצה עגל
ירושלים רוט, אברהם

הצבי כבוהירות
 צבי שאליהו אחרי שעות וארבע עשרים

 את ראיתי דירתו, את ושרף עצמו את תלה
 ),1162( הזה״ ״העולם שער על התמונות

ברחוב. שנמכר
 ולא זה, את עשיתם איד לחשב ניסיתי
 על מראש צבי לכם הודיע האם הצלחתי.
 האם הזמנים? את אתכם תיאם האם כוונתו?

 בבדיקה שנמצא העראק בשביל שילמתם אתם
בקיבתו? הפאתולוגית

 תל־אביב ריכטר, יוסי
 אחרי שעה תון מעשה. אחר היה התיאום

 מתכונת את הזה העולם שינה הגופות, גילוי
השער. כולל הגליון,

 הסנסציוני המאורע על כתבתם הפעם
התאפק כיצר תמהני להתחכם. ובלי בטאקט

 ישראל, ״הצבי כמו בפסוק מלהשתמש תם
גיבורים." נפלו איד חלל, במותיך עיי

 חיפה בוסקוביץ, חוה
 שלו ההומור את לשים רצה לא הזה העולם

הצבי. קד! על

מפא״י דרכפי
 הזה (העולם טפא״י״ על ״מאבק הכתבה

 לראות הופתעתי ביותר. מאלפת היתה )1162
 על מרוייקת כד כל אינפורמציה לכם יש כי

 אולם, המפלגה. של הקלעים מאחורי הנעשה
 של ״סננו הוא נבון יצחק ממתי דחילקום,

להל לא אד למעשה, אולי ראש־הממשלה״?
למועד! חזון עוד כה.

ירושלים מפא״יניק,
 מזכיר נבון, את העלה בלתי־נבון פועל־דפוס

בדרגה. ראש־הממשלה,
בו את מעריצר היא הסבתא. את מעניין

לא. אני .ריו!ג
נתניה ברמן, סמי

תלמיד: של גילנולו

ירושלים ר־בצקי, בני
לפריסקופ גזכעד

(ה ״תנין" הצוללת של בואה על בכתבה
האל הצבאי הפרש! צלל )1161 הזה עולם
 הבעיה למעמקי הוא?) מי (אגב, שלכם מוני
 לראות שטחתי בארץ, אחר כתב מכל יותר

דברי- את יעטוף ידעתם זה עדיז שבעני!

 כתיבה של במעטה שלכם החריפים הביקורת
הרע. עם יחד הטוב על וכתבתם מתונה,

חיפה שפירא, זאב

 על־ ימית. לוחמה של מזהיר ...מיבצע
בני הצוללת קניית את היללתם המים פני

ה של אוזנו את המסברים שטחיים מוקים  המים לפני מתחת אבל הבלתי־מומחה. קורא
 מומחה כל המשכנע בניתוח אותה הטבעתם

 הרשימה לכותב לנמרי. מיותרת שהצוללת
הצוללן". ״אות מגיע

חיפה גל, ג.
בול! — טורפדו שתלתם הבריא,

בארישבע איש־יבשה,

 מ־־־, עכברי־יבשה לכם, חושבים ׳תם מה
 אז מים, רואים כשאתם מקיאים אתם אם

אה? טוב, לא בבר זה צוללת
ל יצאו כבר שלכם והמטוסים הטאנקים

יצ הבא יום־העצמאות את האף. מן כולם
 כל כי תל־אביב, של הים בחוף לקיים טרכו
 ו״רהב״. ״תני!״ את רק לראות ירצה אחד

 שיגידו, מה להניד יכולים המערכת גברברי
בים. תוכרע הבאה המלחמה אבל

חיפה חתימות, שלוש
 הזה העולם של הצבאי הפרשן יהיה כן, אם

ת. ל ל צי

הפנים על מסכה
ה הספרדי הרקדן לואיסילו, על הסיפור

 הזה (העולם להקתו עם ארצה לבוא עומד
 רקדז על עולמי סיפור לי הזכיר ),1162
 רקד! ניז׳ינסקי, אלכסנדר על מספרים אחר.

הקריי־ של בשיאה שהתאבד העולמי הבאלט

וילי מולכו
 להקת עם לראשונה כשהופיע כי שלו, רה

 הוצא במוסקבה, לבלט המלכותי בית־הספר
 רוקד שהוא כך על נזיפה קיבל השורה, מז

יה שלי המגושם ״הריקוד מגושם. באורח
 ל־, בתי-הםפר בכל ילמדו אותה דונמה פוך

 .15ה־ בז ניז׳ינסקי הזהיר בעולם,״ ריקוד
 ניסו הטראגי מותו לפני הרבה צדק. הוא

.לחקותו העולם כל רקדני . .
רמת־גן ליטוינסקי, אהובה

ב דומות הנשים שבל אמר שו ברנארד
 איני הבמה. על הפנטומימאים וכל מיטה
 לי נדמה אבל הראשון, לדבר ביחס בטוח
 מולכו של תמונתו כי השני. לגבי נבוז ׳עזה

 לתמונותיו להפליא דומה )1162 הזה (העולם
בשעתן. שפירסמתם ליכטנברג וילי של

נתניה רביב, אליהו
תמונות. רווה — חיל- נזזלכו בין ההבדל

גכרפורה
 כיני־ אותם הישראלים, הטדי־בוים בעיית

 מ־ כלל־עולמיח. בעיה היא ״גברברים״, תם
 בלגרד ועד הקפיטליסטיות ולונדון גיו־יורק
 אותו הוא הנוער הקומוניסטיות ומוסקבה

ומתהולל. משונים מרים לובש נוער:
 טדי-בוים למצוא תוכלו לא זאת לעומת

ל הוא הטדי-בוייזם כי באקרה. ולא בפקין
 מתנוונת מערבית תרבות של סגנון רעתי
 זו). לתרבות שייך הרוסי הקומוניזם (נם

 ניצניה הן שני מצד ואקרה אחד מצד פקין
הצב העמים תרבות העולה, התרבות יעל עוניים.

תל-אביב וינשטיין, א. ד״ר
 הגברברים בעיות? עושה כהן שלום מה

 ״החברה״ הם )1162 הזה (העולם היום של
 בגיל עצמו שלום היה בהם הימים מאותם

 ומה גניבה? לסחיבה קורא הוא ממתי הזה.
קט ל״משתינה אז של ״רזלה״ בין ההבדל היום? ■של נה״

עצמו. כהן שלום של בגילו רק הוא ההבדל
נצרת מנצור, עטאללה

מכשולים מרוץ
פהמש באבל וההשתתפות ההכנה כל עם

 כה בצורה בניה את שאיבדה השכולה חה
 העגומה מהמחשבה להימנע אין טראגית,
 בין ההתנגשות תאונת קרבו רז, שמרדכי
 אשם )11)10 הזה (העולם לקרונוע מכוניתו

שקרה. במה בעצמו
 ליד לא אירעה מעורב, היה בה התאונה,
 צפונה, קילומטרים ארבעה אלא החותרים,

 יש ושס הסוכנות, של הפרדות אורוות ליד
 הוא כאשר רמזור. או מחסום ללא מיפגש

 עבר כי לזכור חייב היה לעייפה, עמום חזר
 כפר עד נרחב ראיה שדה ושם ברזל מסילת
 ופזיזות, רשלנות בגלל נהרג הוא זמיר.
 שנהג שוכחים אתם אד עליו. מאוד וחבל

 עדיין מוטל הוא ובי הוא, גם נמחץ הקרונוע
בסכנה. חייו וגם בבית־חולים
 שיש הצעתי, על חוזר ואני היצעתי,

 חסרי רכבת במפגשי הדרכים את למבשל
ב הרכבת פסי אל יניע הנהג מחסומים.

 ויוכל המיכשולים, בגלל מואטת מהירות
המתקרבת. ברכבת להבחין קלות ביתר

עתלית גשן, עובד

ת היצירה סי א קל  ה
עילאי לבצוע ראויה

 ולטר ברונו • מיטרופולום • טוסקניני
 אויסטראך • רובינשטיין • חפץ ישה

אחרים דגולים ואמנים • גולד • גיללס
בתקליטי הקלאסיות היצירות את מבצעים

מוזלים במחירים הארץ־ ידי על המופצים

.15.1.60 ביום תסתיים ההרשמה
 חדשים לחותמים האפשרות ניתנת ההרשמה לסיום עד

כה. עד שהופיעו התקליטים את ולקבל להרשם
 התחנות בכל התקליטים, חנויות בכל והרשמה פרטים
וסוכנויותיו. ״הארץ״ ובסניפי השדה בערי

להרשמה ימים 1© נותרו

קצר לזמן רק

גו וזג הורות לו

סדין
חינם!

סטנדרטיות במידות מפי מזרון קונה לכל
190/150 190/140 180/80 190/80 190/90.

:מזרונינו מהירי הם אלו

יותר! תשלמו אל

 - אריסטוקרט מפי מזרון
- קשה ספרטן מפי מזרון
 ל״י 105.650 - דה-לוקס אריסטוקרט מפי מזרון
 - דה־לוקס ספרטן מפי מזרון
 - ״קפיצאויר״ מפי מזרון
- ״קפיצאויר״ מפרטן מפי מזרון

 מזיופים הזהרו
 □ הש את בדקו

המשולש עם מפי

3!163 הזה העולם


