
מיטיבה זיוה
 באלט- שחייני להשתתפות הצדקה ה'תה

 מלכת־הטים בחירת של הטוצלח בטכס הטיס
).1197 הזה (העולם

הג את מכיר איני
 אד רודז, ויוה ברת
שקראתי, מה לפי
 הצטיינה לא היא

 או כשחיה במיוחד
במ לכז, ביטאות.

במיו להביאה קום
 יכולתם מרומא, חד

מצ שחיינית לבחור
 נשלחה שלא טיינת,
 אח שתכתיר לרומא,
המלכה.
וישקובסקי, ישר

תל־אביב

לוי תמונת
הזה (העולם תערוכה

 לוי אלכס של תמונתו
תמונה. ראה — רודן

או . .  זיוה הגברת .
 להביז נם מיטיבה
אפ האם באמנות.

 תצלום לראות שר
 ב־ שקנתה התמונה

1200?(
צפת שפירא, שולמית

זיוה על־ידי שנרכשה ,

ספורט דשם
 )1199 הזה (העולם הספורט״ ״שר בכתבת

ה לקו ומנונדת טפשית דעה העורר הביע
 שהאשמה קובע העורר המערכת. של ברור

 שלא בכר נעוצה באולימפיאדה לכשלוננו
ו שר־ספורט, היה

ננרל. דווקא
בחקל המצב מה
 עומד שם הרי אות?

 לא? גנרל-לשעבר. שר
 הבריאות? עם מה

מת מטורפים כמה
מ חופשיים הלכים
 לאיש- מקום חוסר
 שם לנו יש פחם?

התע ועם לא? שר,
 נם שפיר? הכל סוקה

שר. חסר לא שם
 לשלב אפשר איד

 ספורטיבי הלד־רוח
 להידוק הקריאה עם

 אפשר איד החגורה?
 ש־ כזה, מעם לדרוש

 סובלים מבניו 409:3
ספורטיבי? נם ואת עם להיות לקויה, מתזונה

 — מישטר זה העורר, אדוני שדרוש, מה
 פלאה, לתעסוקה שידאג מישטר שר. ולא

 ה־ עם ביד בד מלא, לחינוד אנושי, לשיכון
 שדואג מטישטר ולספורט. לבריאות ראנה

לד אי־אפשר לוי, ולנ׳יטי ירקוני לשייקה
 ורפי גולשני כמו אנשים טיפוח ממנו רוש
לוי.

״העו דפי על, יתנצל שהעורר מקווה אני
 הישראליים, הספורטאים כל בפני הזה״ לם

 כתבה על השבועון, של מהקוראים כן וכמו
זו. מטופשת

אשקלון גלעדי, נעים
כבית־הקכרות כהנים

 בבית• קורה מה יודע לא בכלל כבר אני
ה מיבתבי את קוברים אתם שבו הקברות
 לכם שלחתי חודשיים לפני שלכם. קוראים
 המכתב שאת כר על התלוננתי בו מיכתב,
 עשיתם? מה עדייו. פירסמתם לא שלי הקודם

 שלמה של מכתבים מיני כל לפרסם התהלתם
 לא שלי המיכתב את אבל אחרים, כהן

פירסמתם.
 כהן שלמה מיני שכל אלא די, ולא
 חדשים, מכתבים לכם לכתוב התחילו אחרים
 אתכם: שואל אני השני. את אחד ולנדה

 פחות הייתי אילו האר? את דוחפים הם מה
 קורא אני מזה וחוץ מאוד, עקשן אני אבל
 אז שנים. מעשר יותר הזה העולם את

 שלי מיכתב פעם שתדפיסו הזכות לי מניעה
כהן. שלמה סתם של לא באמת, שלי אכל

 תד־אביב כהן, שלמד,
החתו מינתביס, המערכת בתיקיית נותרו

 יואל־ כהן. שלמה בשם קוראים בידי מים
מתו שלו את לבחור (הנ״ל) כהן ׳שלמה נא
 נושאי־ שני עם יחד סיפוקו, .על ולבוא כם

האחרים: טמו
 רמאי, שאני שם? לי אמרו לא מה עליכם. לא הכנסה, מם ממשרדי חזרתי עכשיו זה
 בריבית, מלווה שאני כספים, מבריח שאני
 את ינלו שלא כרי רק קבצן כמו חי שאני

 הכל בסר ואני שלי. האמיתיים הרווחים
 דורשים הכרמל. שוק ליד נאלנמריה מוכר
ה כל את ימכרו ואם לירות. 800 ממני

 צדק זה לירות. 800 תכנים לא שלי סחורה
זה. על שתכתבו מכם מבקש אני זה?

תל־אביג כהן, שלמה
 ים שפת על שלי החברה עם טיילתי

התי היא לאללה. מאבסוט בשבת, הרצליה
 בה הסתכלו שם הנברים כל בומבה. בה

. כאילו ו צ  זה כי איכפת, היה לא זד, לי ר
 אחת להחזיק שיודע נבר שאגי מוכיח רק

 שהוא ואמר אחר צלם בא פיתאום כזו.
 בשביל מועמדות מצלם הזה, העולם צלם

 היא אם אותה שאל הוא המים. מלכת
 הוא תפאדל. לו אמרתי אז להצטלם רוצה
פוזה. אחרי פוזה תמונות, 20 אולי צילם

 ה־ כי ללכת, צריכים היינו כבר כשנמר
מוק לחוור לה אמרה שלי החברה של אמא
 התענוג. את שהפסדתי דבר אין אבל דם.
 התמונה כשתופיע פיצוי שאקבל חשבתי כי

 תיבחר בטח והיא המועמדות בין שלה
 תמונה לא איפה, אבל כלום. כמו מלכה

 אני אכל נורא. אותי איכזבחם בטיח. ולא
 עיניים לכם שאין מפני עליכם, מרחם רק

 שפת־הים: על ראה אחד שכל מה לראות
 גדולה הבי הבומבה היא סוזי שלי שהחברה
בארץ־ישראל. שיש בביקיני

תל־אביב כהן, שלמה
היום פדר עד

 את לשמוע אזרח לכל לאפשר מציע: אני
 חיוג על-ירי היום שעות בכל החדשות עיקר

 הזמן לקבלת ברומה הטלפונים, למרכזיית
.15 למס׳ חיוג על־ידי הטדוייק

תל־אביב א.,

 הסטיפנדיות במבצע
 אוריגינל תסס של

ת€״ץ■
.  יפו ,3 השקטה רה׳ - דוד ויינשטיין ל״י 200-
.  תל־אביב ,147 ארלוזורוב רה׳ - שמואל שועה ל״י 100-
.  גבעתיים ,32 ל״ה רה׳ - שבתאי שלו ל״י 50-
.  ירושלים ,2 בליליום רה׳ - שלמה קרקובר ל״י 50-
.  ,12 ועבודה תורה רח׳ - ישעיהו אונטרפורט ל״י 25-

חיפה שמואל, קרית
.  ראשון־לציון ,16 גלוסקין רה׳ - סלים גבאי ל״י 25-
.  בני־ברק ,22 המלך דוד רה׳ - גילה בליכפלד ל״י 25-
.  באר־שבע ,403/1 ג׳ שכון - שטעון חזיזה ל״י 10-
. אילון. נע, דאר סתריה, - גבריאל אונינגר ל״י . 10-

 הועברו הסטיפנדיות לתשלום בע״ט ״תפס״ חב׳ הוראות
 הזוכים .5 רוטשילד שדר׳ תל־אביב, בע׳׳ט, פויכטונגר לבנק

 תלמיד) (או זהות תעודת בצרוף לבנק לפנות מתבקשים
במזומנים. או חסכון פנקס בצורת זכיותיהם קבלת לשם

הסטיפנדיות? במבצע להשתתף כדי לעשות עליך מה
 אוריגינל תסס של 30 עד 1 ממספר פקקים 30 לאסוף עליך

 דובדבנים לימונדה, אורנג׳דה, אשכולית, בחירתך: לפי
לבית־החרושת ולשלחם אוריגינלי תסס־קולה גם ומעתה
תל־אביב. ,559 ד. ת. ״תסם״,

ע צ ב ת7ז7 ה מ ו > ד נ פ > \ 
שנת גם ממשיך תשב״א. ב

הזהב״. מדליית
. .  ה־ ,14פ־ רה3ל ווגינוה .
 פבגווויה וגר הובלא לוס

 חודר 14פ־ ((גר. ופריהוה
 הגוור, להןבוביוה ב?לוה
הטור. את גהרטו\ הו!ןה
 לשאלה הבהרו\ הגא 14פ־

ב הגגגגג־ בני של הבוטרה
 הוא 14פ־ הההבגרוה. גיל

 — קליאו הגגברגה הוצרה
 וזצויי\. הוא ולבו

י. ל" 2.55 — והזהיר

מס. 1 סרטונים
הפרוע המערב סרטי *
צ׳פלין צ׳רלי סרטי *
והרזה השמן סרטי *
דיסני וולט סרטי *
וטבע חיות סרטי *
 רבים מינים ועוד *

!ובצבעים בשחור־לבן
ראשונה! מיד נוחים! מחירים

? שערות בעיות
שערות בעיות להם שיש אלה וכל

.5014001 .1 1 0 . 1 1 1 1 : 0 1 0 1 
0•ו 1 .0 ״0 ו א1ז 0ג ?51£■ךא 0? £ ב א 0ז £

** ס. *ק.£1:>י .  1־110x1*5 8. ?1־ר7זו־ו
7^0*777X010 /110£[ךז* ד׳טע.-ימ**£!׳זז6 ¥701*550* ס<

1960 .14 11117

81151X1 א .1 6^
* *5 1 1 2, 8*111856 7־ 0-

ז1 ©
1 0 1־1 8 1

1(611־ ?<11. 8115111:

1 1(110*0 9, 1X1 ן 8 י£ ץ0111• נ 0 6 1 1 8)1 1ז1 1 1 0־0 0 1*1>1 111)1 0 6)1 5 0 1x11 ׳*ג0בו 
5־ 1 1 1 * ס 8 ץ ז 1 1 0 0 6 8 8 £ 1 1 1 1 1(1 1 8 5ע6 6 ץ 6 ס ו 1 ג 3 6־1 1*0 £ *5 0 1x11 ת1ס ב ן 0ג 1

.1 §1־011)5

5־ £1־0111 ץ011. 6 ת £111*־1 5*1־1§ 6 * ס! ס ג ־ *ו ׳ ! ! • ( 1ז1§ ! 0 0 1 0 5 6 8 5 3 1 1 1

ץ11ז0. 1 ס 1 1 1 ז *7 ע6ץ

̂־־*- ז• -*27̂
ס ק1ז1011י 51. . 15011118 3. 5י1)2!

 כארצות- המפורסמת מהאוניברסיטה הנ״ל שבמכתב לד דע
 שהמציא לשערות החומר את מבקשים חם ״הרווארד״ הברית

 המכון כעל רוכין, אלכם הביאוקובמטיקאי, בעבודתו ומשתמש
 .22128 טל. ,2 פינסקר רח׳ תל־אביב, רוכיגס־קובמטיקום,

.1 סס׳ הרצל חיפה,
אליו. לפנות כדאי לך גם

\(*554*0121110**5 0(71*7111 1101 [)11411 
801*071 !4 , •

(8200 ״ - *71*7*1 /4 1 *:13071*[>61"1

ז201 הזה חעולס
\-2.


