
ה לתדהמתם ובקריאות־בוו, ביריקות אותם
 השלילית ההשפעה שעל הילדים, של גרומה
הריבוד. את להרחיב מיותר עליהם

פרדס־חנה ג., ש.
 העיקר: את ברשיטתבט ציינתם שלא מוזר
הג לא לכן לקיבוץ. בחלקה שייכת שתע״ל

 לחמה אלא הפועלים, על ההסתדרות נה
נגרם.

פרדס־זזנה בן־עמי, יוסף
 האמת את לגלות ידעתם שתמיד אתם,
 ופחד מורא לכם היה ולא לצדה, ולעמוד

 היא מה וזעקו ראו בואו, המשטרה, מפני
לנו! עוללה
 פה־ החלטנו פועל, מאות שש אנחנו, ...
 ט־ פיטרו לנו, עשו עוול כי לשבות, אהד

 עוונם שכל הוועד מחברי ארבעה מעבודתם
 הם הפועל. של זכותו על להנז שידעו היה
 במקלות. הצודקת שביתתנו את לשבור רצו

 כמאה עלינו, התנפלו שוטרים מאות שלוש
 את לא אותנו, שברו ואכן — איש ושלושים

עצמותינו. את אד רוחנו,
למחות... איפה אין לפנות, מי אל ואיו

פרדס־חנה תע״ל, פ,על ק.ר. א.
דגול אמן

 המכתבים כטרוד קראתי עמוק בזעזוע
 הצייר של מכתבו את )1274 הזה (העולם

רביניביץ. ש.
 נאוו צייר רנול, אומו הוא רבינוביץ ש.
ה במובן נדיר, אוטו הוא מבריק. ואדם

 לחברה, עורף שהפנה המלה, של קלאסי
 עם ושיח שיג וכל חומרית הנאה כל זנת

 מכוח אם כי הכרה מתור לא אולי אנשים,
 של גמורה להקדשת שהביאו עצום, דחף
יצירתו. להט הוא חייו אורח לציור. חייו

 רבים מזכירים ומקוריותו ייחודו הקרבתו,
ל רק להערכה שזכו הדגולים, האמנים 1ם

זמנם. אחר
תל-אביב שמיר, נירה

המשיב המחזה
(העו אבנרי אורי של הכתבה את קראתי

 הייתי אני המביש. המחזה על )1273 הזה לם
 הוא כי — המשיב המחזה בשם אותם מכנה
המוטב. לדרר האנשים את משיב
. . לסו־ להחזירם יכול כבן־נוריו! ומי .

. ? סב .  את הוכיחו האחרונות הבחירות .
 הירידה ואחוז במפא״י, נתן שהעם האמון

 על־ לרעה שהושפעו אנשים של הוא שלה
טסויימים. חוגים ידי

 אינן לטפא״י, פרט בארץ, המפלגות כל
הבטחוני. למצב דואגות

שבי ב שרתו לא ברובם ״כפית״ ...יו
כדו למטר מתחת זחלו ולא קרבית, יחידה

 בטחוז הוא מה כלל יודעים ואינם רים,
 ולדקלם שחקן הופעת להופיע רק מדיני,
הזיות. הוזה של פרקים
 ה־ המימשל לביטול לדאוג מה אין ולכן

 ואני לזאת, הדואג אחר מישהו יש הצבאי.
לבי. בכל עליו הומר

ציונה נס פרלמן, אהרן
אביבי של הטבע
 לבוא מוכנות צבריות לאביביו הידד
 המפחיד הנ׳וננל את לעבור הארץ, מקצווי

 לצאת ערומות, לכיפה לעלות הוואדי, של
 אביבי, של קסמו למען וזאת מיסטי, בריקוד

הפראי. מהנוף חלק שהוא
המיטות! מחדר סודות חגלה אל אביבי, דחילק,

פתח־תקווה נמיר, י.
צודקים, שניהם — מאד פשוט אז ...

אביבי. אלי ונם בז־מנחם רינה נם
 (העולם חיה היא שהצברית בזה רינה

 יפה שהיא בזה אביבי ואלי ),1270 הזח
והמבין — )1273 הזה (העולם כטבע
.יבין . .

גבעתיים רוזנברג, ישראל
והשר אליל,י
 היינו בערר, שבוע לפני הלילות, באחד
״מקסים״. בקפה מסובים

 והכל רחש, איזה נשמע הלילה בחצות
 כי בטוחים היינו לכניסה. הפנים את הפנו

 היה שזה התברר בביקור. זיכחנו אליקי
 האורחים יעל. בתו בלווית שר־החקלאוח,

 ובחיבוקים בתשואות נתקבלו רטי-המעלח
והבום. הקהל על-ידי

 על• נתכבד השר שכבוד היה הצימוק
 בשימלתה, הרוכסן בפתיחת הרקדנית ירי

זה. נדיר במעמד כמקובל
 תשואות לקול המשימה, ביצע השר כבוד

המסובים.
סלסה נפר אלרואי, מנחם

הישראלית אליקי
 שלכם המצויינות התמונות את כשראיתי

ה (העולם בישראל אליקי של ביקורה על
פעם. אותה ראיתי שכבר לי נדמה היה ),1274 זה

 כתבות הרבה לכם היו כבר נזכרתי: ואז
 יהודית לה קראתם או אבל אליקי, על

שמה? אח מאז שינתה היא האם מזרחי.
רנות־גן גילרן, חיים

 תצלו־ נזפתיע. ■הדמיון אך — דוזקא דאו
 ו־ מזרחי יהודית מלכתיהסיס של מיהן

תמונות. ראה — אליקי

ולמות״ — אליקי את ״לראות הכותרת
נכונה. היתר, לא

 התאימה הנאור הישראלי הקהל התנהגות
ולה — אליקי את ״לראות לכותרת: יותר
טבריה בראון, ישראל אותה״. רוג

קליאונאצר
על ומדברים מדירים אז — או־קיי

 של החדשה האופנה
 אפילו ליז־קלאופטרה

 ״חפש שלכם במדור
 (העולם האשה״ את
 אבל ).1274 הזה
ש מאמינה לא אני

 נורמלית אשה איזו
תס עם תלד בעולם
 מפלצת של רוקת

 2000 מלפני מצרית
 אפילו אני שנה.

 שקליאופטרה חושבת
 היחה לא המהוללת

 מארק יפה. בכלל
 התאהב אנתוניום

 שניקיטה כמו בה
 באף התאהב שלנו

אל־ עבד של הארוך
 רצו שניהם נאצר.

 או עם מצריים, את
שונות. השיטות רק מלכה. בלי

 חיפה שפירא, כרמלה
נשק. שולח השני נישק, האחד

ץ לשקר מותר מי בפגי
 מר שקרו ״אתה כתו שלום של בכתבה

 חסינותו כי צויז, )1272 הזה (העולם פרם״
 בפרשת לו עומדת כחבר־כנסת פרם של

 על הדיו את מתת אותו ופוטרת העוזים,
 בשעתו עטר שלא דבר הכוזבות. הצהרותיו
שקר. ערות במסירת שהואשם סהר, ליחזקאל
 טכניודטשפ- טעות כאז להבהיר ברצוני

 בפרשה: הויכוח לעצם להכנם מבלי טית,
 ואפילו כוזבות הצהרות פרם הצהיר אפילו

 היה לא אז נם — מחסינות נהנה לא
 כדיו ננדו, משפטית־פלילית לתביעה מקום

 שיקר לא שפרם לפי סהר. ננד שהוגשה זו
 בפגי שיקר לא או, בית־דיז, בפני בשבועה

 אדם — (לומר החוק בשם הפועל אדם
הצ לגביית שר־הטשטרה על־ידי שהוסמד
 המשתמע אחר באופו פעל לא או, הרות),
 הפלילית בפרוצדורה המפורטת כעבירה

בארצנו. הנהונה ,1030
צה׳־ל רון, י.

!מרגלים זהירות,
 וכהן, בר משפטי על שתגידו מה תנידו

 ״למע! מרתיע נורם יהוו מעשיהם אבל
ויראו״. יראו
ה ראיתי זה לקח של הראשוז פריו את
לחבר מכתב כתבה 14ה־ בת אחותי ערב.

 בסבר אלי ופנתה נעצרה לפתע, בחו״ל. תה
 לנו שהיה לכתוב לי מותר ״תגידי, כה:

חיפה א. א. השבוע?״ נדנ״ע טיול
הגויים חגי
גמו סלידה המעוררים אנשים ישנם אם

 איש אותו של מסוגו טפוסים הריהם רה,
וה )1272 הזה להעולם (מכתב ״רז" ממלח
 חניהם אינם ישראל חני אשר לו, רומים

 חג לכל אר מועדיהם; אינם ישראל ומועדי
 ולכל ירוצו, — נקראו לא שאליו — נויי

 — הוזמנו לא שאליה — נכרית הילולא
 ולשבח לפאר יבואו ועוד יקפצו. ראשונים

ייבושו. ולא זה, מעשם על עצמם את
 ועזות נחושה מצח יקרא לזאת אכן,
ירושלים חנוכה, מ. פנים!

רגל ופשיטת עירום
 שלום של במאמר נבול. איז ליהירותכם

 שמותיהם הוזכרו )1273 הזה (העולם כהו
 בתריסר קמו שכאילו שבועונים, 15 של

 בהעולם להתחרות כדי האחרונות השנים
 פורסמו, האם הרגל), את (ופשטו הזה

תמו האלה, השבועונים מז באחד אפילו
חצי־פורנוגרפיות? עירום נות

חיפה הר־זהב, א.
כן. ברובם,

ורבנים אמת
. . בכ אמת של שמץ שאיז קובע הנני .

 לדבר-טצווה״ ״שליח צבר שמעון של תבה
 ביקר לא נם הכתב ),1273 הזה (העולם

מלבו. הכל את ובדה במשרדנו,
 של במידה חייב הזה" כ״העולם עתו! גם
לציבור. תועלת שתביא אמת,

 של אדמיניסטרטיבי מנהל זפט, יצחק
 ■הראשית, הרבנות הנשואין, מחלקת

חל־אביב־יפו
 מתרחש מה יודע אינו זפם הקורא אם

כן. טל להצטער רק אפשר הרבנות, במשרדי
המדינות״ כד שד עודמית ״ברית

 ולכל האו״ם למזכיר להציע רוצה אני
 בעיות אח לפתור דרך הממשלות, ראשי

צח... שלום להשליט כדי העולם,  כי נ
 מטורף רודן שכל למצב הניעה האנושות

 כל את להרוס יכול מים! פצצת שבידו
העולם.

 חדש, בינלאומי ארגוז להקים צריך 1לכ
 (בעשכ״ם), המדינות״ כל של עולמית ״ברית

עול ממשלה דימוקרטי באופו יבחור אשר
ממש. של מית
. כל ו נ י ד  ל״בעשכ״ם״, להצטרף שתרצה מ

ה לפיקודו צבאותיה את להעמיד תצטרך
 בינה סיבסור כל למסור ותתחייב עליון
 של הבלעדי לשיפוטו אחרת מדינה לבין

הארגון.
 יורכבו החדש הארגון של השלטון מוסדות

ל יחסי באופו החברות, המדינות מנציגי
.אוכלוסיהן מספר .  תימנע זה על־ידי .

 שם האו״ם, של ביסודו המונחת השגיאה
 באופו שווה דעה לו יש גדול או קט! עם כל

בהכרעות. יחסי
 רק להחזיק תוכלנה החברות המדינות

 יהיה לא ולבן פנימיים, לצרכים משטרה
אחרת. מרינה ננד מלחמה שינהל כוח להן

 תיקח גדולה מדינה אם דעתי, לפי ...
 40 עד 30ם־ פחות לא בידיה, היוזמה את

.. מצטרפות היו מדינות .
תל־אביב זינגר, יצחק

בננות של סל הצייר

במשל הוא ענה
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ם ־ פניך עור אקלי ארצנו ב
 חוטאת את פניך, עור את מזניחה את שבו יום כל ארצנו, באקלים
לעצמך,

הרף. בלי חדשים תאים מייצרות הרקמות כאשר וחלק רענן עורך
 מספיק אינו החדשים התאים ייצור אם ומקומט בלה נעשה העור

בחדשים. הוחלפו לא הבלים והתאים

 יכולה שאינך ברור החדיש, הקוסמטולוגי המדע הישגי לאור כיום,
בלבד. בשומן העור בהזנת להסתפק

 טיפול של החדישה המדעית השיטה יופיו לעזרת מופעלת כיום
 את מפעילים אלה תאים ).0ז15;>1126116ז1( פעילים תאים בעזרת

חדשים. עור תאי לייצור הרקמות
— רובין א. ד״ר הביאוקוסמטיקאי של המהפכני התכשיר לרשותך

06115 6x11301 0ס1\לזו£1״ 0  ״אמי — ויפה רענן עורך אם ^נ£.¥
 ושקיות קמטים התבלות, סימני בעורך אם עליו. ישמור בריונאל״

 הצעיר המראה את לעורך יחזיר ״אמבריונאל״ — לעינים מתחת
והחלק.

 עם ובפרפומריזת מרקחת בבתי להשיג תוכלי ״אמבריונאל* את
דורש. לכל חינם ינתן פרוספקט שמוש. הוראות

:פקידים
:תלמידים

1 סטודנטים
ל* החדש לקורס היום עוד הרשמו

ת ו נ ר צ ק
 אנגלית ו/או עברית

 בשבוע) פעמיים חודשים, (שני
0( גרג״ ב״אולפן £ £ 0 0.( 

 (קמפינסקי) בר־קמא ח. : המנהל
 .5 גורדון רחוב תל־אכיב:

 ״במעלה״, בבית־הספר :חיפה
.30 ק לו שמריהו רחוב
ה ח ל צ : ה ת ח ט ב ו מ

3ו 275 הזה העולם


