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המילה שפא הדעת: את לתת כדאי
 היוונית הטילה על מרמזת קלה העברית

 איתי תורו שהרי ננסי בלומר — ״קלפטוס״
קלפטומאניה. לקראת ראשוז צער היא לקלפים המאניה בי

ירושלים ברגר, יונתן ד״ר

רמת־חן פוטר, יוסף ד״ר
ושיבושיה שנה תכלה

 הנאמנה ברכתי שלוחה תש״ב, שנת בכלות
תש"כ — הנכון הכתיב על שהקפיד טי לכל
 ומטעים, טועים פקודת אחרי נגרר ולא —

שגגתם. על הודו ולא שנכשלו
 אלופי הברכה על יעמרו וראשונה בראש
 תמיד הקפידו אלי מכתביהם שבכל התורה,

 בני־ של סניפי־הדואר ואחריהם תש״כ, על
 למרות אשר עפולה, נהריה, טבריה, ברק,

 בחותמת־ לקבוע הקפידו הפקידות פקודת
תש״כ. — הנכון הכתיב את הדואר
.. מי.  הרבים את והטעה וטעה שנכשל ו
 על־ידי ישראל של ממונם לכלות וציווה
 וכל — תש״כ בחם שנדפס בולים שריפת

זדו! עלתה ששננתם הטועים אחרי חגרורים
״ויהיו שכתוב: מקרא בהם נתקיים —

 — ומאושריו מתעים, הוה העם מאשרי
 נוטריקון: בררן־ לומר יש תש״כ עלםבולעים."

 תחל — תשכ״א ועל כתיב. שגיאת תכלה
אחד. כתיב אמת, כתיב ש:ת

תל־אביב אבינרי, יצחק
החסידה עם מירדן
 (העולם מיכתב הופיע מספר שבועות לפגי

 בפני להביא הצעה הועלתה בו 11194 הזה
 ליום עד עבריים. לשטות הצעות הקוראים

 ואצלי מאחר זו. מהצעה דבר יצא לא זה
 בבקשה אליכם פונה הנני בוער, העניין
 אשתי עבריים. לשמות הצעות לי לשלוח
 מספיק איו וברשותי יום בכל ללדת עוטרת
שמות.

 יוהאנסבורג הזה*, ״העולם מנוי
 ביוהאנסבורג: הקורא לבית ראשון יגיע נזי

השמות? הצעת או החסידה
אכן זורקת זמירה
 חדש ומוכים מכים מועדון לפתיחת בקשר
 ספורים משמע) (תרתי שוטים ש? במרחק

 רותי של במדורה שסיפרתם בפי ס״כסיח״,
פיקנ בעובדה נזכרתי ,11198 הזה נהעולם

 עמום — המייסדים סן באחד הקשורה טית
מא בתפקיד מרוז הופיע שנים כמה לפניפרוז.

 ב־ החטישית״ הכתה של ״היטלר במחזה הב
 אז, עליו כתבה פורת לאה זירה״. .תיאטרון

 ולא ים-תיכוני", ״אפאש כמו נראה שהוא
 הזה הכינוי בעקבות אנגלי. מילורד בפו

 ולקבל לאנגליה לנסוע מרון כנראה החלים
לדרמה. טורה של תואר לפחות
המכשי כל שעם רותי, על טתפלאה אני

 ובפה, במוח לה שיש והחיצים הקוטלים רים
זה. חסד־נעורים לפרוז זכרה לא

תל־אביב שטיין, זמירה
אנטי־־כרש

 הזה״ ״העולם לידי ובא במספרה ישבתי
 הכותרת תחת שורות כמה קראתי ).1104(

 ״כדי שם: כתוב טפא״י״. ננד ״קואליציה
מחי את אד ואולי זו, מלחםת־אחים למנוע

" העולם מפת מעל ישראל מדינת של קתה ...
 בשם כתוב היה זה אם זוכר לא אני
 מה בז־ארם. סתם או העתונאי או העתון

 באמת, זה אם חשוב לא ונם חשוב, שלא
 ששפלות זה, חשוב לא. או ככה להיות יכול

 (אני כאלה לטילים אור לתת מעתוז גדולה
בחי שלא חושב אני אבל מפא״יניק). לא

 בעתו!, כאלה טילים לתת אלא אזוריות, רות
 שונאינו, של בארץ לקרוא אפשר אולי ש!ה
כותבים. שאתם למה להביא יכול

כ מחשבת לקרוא שאפשר וחרפה ובושה
 ישראל. במדינת חופשי עתון דפי מעל זאת

 ננד רק החוקית, הממשלה נגד מורד לא זה
ישראל. עם כל

הרצליה תחנת־אגד, מכולת, פאר, שמואל

והנשמה הגוף
ואח הרנלים, את מראים קודם יפה. בחיי  הראש את שבוע רי
 מה כל שזה כאילו

 חתיכה לאותה •שיש
 ונשמה פלטשריח.

לה? אין ושם לה? אין
 לוינגר, אהוד

תל־אביב

)1021 הזה (העולם

 יש הלפרין לחדווה
 ונשמה, שם רק לא

 (ראה גוף גם אלא
תמונה)..

הלפרין

הקורא המנהל
 לקרוא הופתעתי

 ״המנהל הכתבה את
 ב״העו• עתוז״ קורא

ו ),1197( הוה״ לם
לה מאוד לי קשה
נו הכתבה כי אמין
 אמיתית תמונה תנת

 ה־ מצב של ובדוקה
זה. למצב שהביאה ההתפתחות ושל ענינים

 עליה בעניני העובד זילברברנ, אברהם מר
ל קרוב מזה ובממשלה) (בסוכנות ופירשם
כ אחרים ולרבים לי ידוע שנה, ארבעים

 לתפקידו ומסירותו נקיודכפיו שיישרו, ארס
 השקיע הוא פשרות. וללא סטיות ללא הם
ה של וטיפוחה בהקמתה יכולתו מיטב את

 בתל-אביב, ופירשם לעליה המחוזית לשכה
ה טנסיונם יודעים המחוז מתושבי ורבים
 במרידת שהכניס היעילות על לספר אישי

הקהל. לנוחיות שדאג הדאגה ועל הלשכה,
 טענות רק מובאות זאת, לעומת בכתבתכם,

 העומדות טענות מנהלם, ננד ועד־העובדים
 ולדרך- האיש של לאופיו משוועת בסתירה
 את פירסמתם טרם בדקתם, האם עבודתו.
 מפלגתית קנוניה אלא זו אין שמא הכתבה,

אנ מצד מזימה או בלתי־מפלנתי, אדם ננד
 נוחים אינם והיושר היעילות אשר שים

 מי, עם במשרד־הפנים ביררתם האם לתם?
בן ורמוסזו? בפרשה הצדק ההנהלה, לדעת  ל

 רורדאזףכדמל
א יין שי הנ

וזז 4341

י ח ר ז מ ו א
שון ייזב• ציוו רא ן י ו ו נ ז עקב ו י

 גזנגץזיץ־ לזוגות הבריגו וזבוזר 0
 וזל־ בייור את בראו! אצל ווזוזורג
 ולבו\3ן 43 בויוויו ותלת אביב,
 וזארץ וווזוצרוז הוזבתר, !64005
 תלבוגות תבמוית וזוץ, ותוצרת
 בראון אלגווזית. ותובעת ■ווגוולת

 גוובה ומות וזאתליסי בילו־ את
לסותותיתת. לסל ווזבורכת

בר תתרטות הגמות לסראוז 0
 וגויולית ובריאות ומיוותת בות

 רביומי לאורג בת־ווגך עת ועיתית
 בוזגג־רות התצוייר בלתווע הארץ

 תל־אביב, מנחם, וואת ותוומב
.82 הרצל

•------------- •

 וותוית אוו התגית לכבוד 0
 איגרת ומתלה, תווה לכל תיות

 עזרטקם .-הבית תתעל ומל הגרלה
 תל־אביב, — £2.וגמ1^י —

 ומתלה סיסמתנו: .34 ותלת־בויתיו
וות. כתתיר — אומת לכל — יתת

לדעת! כדאי צעירה אשה לכל

 ומוגן ויפה חלק פניה עור את לשמור המעונינת צעירה אשד,
 צעיר. מגיל כבר בטפולו להתחיל חייבת עת, בטרם זקנה מתופעות

 לפי רויאלויט, הנפלא הפנים בקרם הוא ביותר היעיל הטפול
הדבורים. מלכות מזון רויאל, ג׳לה המכיל פאריס, לברן, ד״ר

 לו מספק העדינות, ורקמותיו העור על מגן רויאלויט, קרם
 של ורעננותו צעירותו על לשמירה הגורם דבר גבוה, ברכוז תזונה
 ומבטיח העור, לעלומי הגורם הנם שכידוע התאים את מחדש העור,

 רויאלויט מונע כמו־כן הפנים, שרירי מערכת של גמישותה את
 של מוגברת פעילות ע׳׳י העור גוון את ומטהר פנים קמטי התהוות

הדם. מחזור

1202 הזה העולם


