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ס מכב  ה
 במהירות

 האריג על שומר
כפליים!

 :במהירות לכבס יש עדינים אריגים
 לכלוך עין כהרף מסיר שמפו״ ״טקסטיל
 לו ומקנה האריג את מחדש וכתמים,

 שמפו״, ״טקסטיל ורעננים. חיים צבעים
ביו והעדין היעיל הכביסה אמצעי הוא
 שימו עדינים. ואריגים משי לצמר, תר
 שמפו״ ״טקסטיל אריזות אספו :לב

 לפי לקבל, תוכלו תמורתן ו״סינטבון״,
 בלתי מפלדה חדיש ספו״ם נקודות, ערך

 בחנויות פרטים ״רדד״. תוצרת מחלידה,
מכלת.

מכתבים
בהלוויה אדימנטים

 נשיא־ בהלוויית הדז ״הנדוז", למקרא
 יכול אינני ),1338 הזה (העולם המדינה
 — מאלף היה המאמר כי מלהעיר להתאפק

מדוייקות. עובדות על התבסס אילו
 אחרוז כבוד לחלוק שבאו מהרבבות כאחד
 נשאה ההתפרצות כי להעיד יכולני לנשיא,

 בראשו שעיניו מי כל לנמרי. שונה אופי
 שמצאו פליליים, באלמנטים להבחיז יכול
בו. להתגדר ומקום פורק! להם

ירושלים רותם, יובל
המדור כפני הדור פני

 כי שתיראו כדי תמונתי, את מצרה אני
ה מז שמרן אינני

הישן. דור
שואל: אני

 פעם ניסיתם האם
 מדוע לעצמכם לוודא

 את אנשים קוראים
עתונכם?.
ב הטובה הדוגמא

 שבכל היא יותר
 הופעת לאחר גליה,

חשו חתיכה איזו
ב לבושה או פה,

 אפשר הקודם, גליו!
 גדול שחלק לראות
מ המכתבים ממדור

ה נושא על רוכז
הנ״ל. חתיכה

תל־אביב קריזמן, א. קריזמן
זה. מכתב כולל

מעפילים הפילים
 באיגרת שפורסם משעשע, המאוד במכתב

ל הטיול אודות היקר הקורא אל העורר
 )1339 הזה (העולם בקניה הטבע שמורת
 אחד: דבר לציי! שכחתם

לש כדי ההר למרומי באו לא הפילים
הנדי היצורים את לראות אלא מים, תות
 פים־ אל מישראל הדרר כל הבאים — רים
פוקר. לשחק בדי האברררים, גת

תל־אביב אילן, אלה

פתאום? מה - אפליה
 עובדיה מר של למכתבו לענות ברצוני

ב שטבעו לבנות בקשר מרחובות, מזרחי
הזה (העולם תל-אביב בחוף המזעזע אפו!
חו באמת אתה האם הנכבד, מזרחי מר).1338

 מפונקות צבריות אלו בנות היו שאילו שב
 משנה הדבר היה ואשכנזיות, דתיות לא
ש חושב אתה האם הציבור? תנובת את

 חופשיה מפונקת, צברית מעדיף הציבור
 ובת דתית חדשה, עולה פני על ואשכנזיה

עדות-המזרח?
 טלה זריית זו היתה לא האם בז, על יתר

 דנה אילו השכולות, המשפחות פצעי על
בהרחבה? זה באסוז העתונות

 לר להבטיח יכול אני השני, ולעניין
 — בארץ עדתית אפליה שאי! שלם בלב

 טוב יותר זה בעניין לשפוט יכול והנוער
 אפשר ערוב, שאי! טוע! היית לו מסד..

שאיז. בטוח אפליה אבל להתווכח, היה
צה״ל ספקטורובסקי, אריה

יפה־תואר צעיר
 עלי הופיעה המרחלת רחל של במדורה

 אינה שאמנם )1338 הזה (העולם ידיעה
 כשלעצמה, חשובה

 חוסר־ משקפת אד
ידי באיסוף דיוק
 ה״אישי״• ידידי עות.

ידי שאי! (ודומני
״אי שאינם דים

 אומנם הוא שיים״)
צעיר,איטל עתונאי

אד: ויפה־תואר, קי
קר־ שמו איז )1(
 גוליאלמו. אלא לו,

 משפחתו שם )2(
 אלא בירדזי, אינו

 הגיע לא )3( בירגי.
 בא אלא לארץ, אתי

 הייתי כאשר לבקרני
 שיבה אי! )4( בא!.

דייך כל לתקופה הביתה,
1 חופשת — שהיא  לשלושת אלא ימים, לעשרה לא )5( מולדת.

 לעולם, סביב ממסעותי לא )6( שבועות.
 למנבית ומייגע רצוף ממסע־הרצאות אלא

ל לניו־יורק, וחזרה המאוחרת, היהודית
 ביום. פעמיים — הרצאות של נוסף חודש

 דיוננוף רח׳ עין־הוד, את ראה הוא )7(
 ב־ יומיים כולל נכון, מועדוני־לילה, וכמה

טבר עכו, חיפה, ודימונה, סדום באר־שבע,
 מרדכי, נאות גלעדי, כפר נצרת, צפת, יה,

 אותו ״לקחתי לא )8( וירושלים. נהלל
בבחי להשתתף על־מנת חזר הוא חזרה״,

בארצו■ רות
ניו-יורלג דיין, יעל

 תינתן זה פמדור הקדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתביהם

למכתכים. תצדומיהם את

 אורי של השני המאמר פירשום
היר אל ״המסע בסידלה אבנרי

 עמדת את מנתח הוא בו דן״,
 הפדרציה של האתגר נוכח ישראל

 ב- הבא, לגליון נידחה הערבית,
המאו על להגיב הצורן עיקבות

בן־גל. בפרשת הקשורים רעות

1340 הזה העולם


