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 62 בוגרשוב רח׳ לפנד,*צ, 8—1 בשעות
 ,231546 סלמון סי׳נסקס׳ רוד (פנת

 אחה״צ 5.30 — 8.00 בשעות
̂  תל־אביב, ,4 אנסוקולסקי רחוב

גבירול־ארלוזורוב) אבן פנת (ליד

לר בקשיים לאחרונה נתקלת באם
 לכך הסיבה ״פטר־פן״, חזיות כוש

 מדי. רב ביקוש היתה:
ל מתאימים לסידורים דאגנו אנו

 לספק נוכל קצר ובזמן היצור הגדלת
דרישותיך... כל את

פטר-פן־-מיה__________

ן פ ל ו א

ט1ק ר ל ש לי ב
 ודוגמנות החן, לטפוח
האולפנים! בראש הצועד

1963 לשנת היופי מלכות את הכינה +
 בתצוגת לצרפת בנסיעה זכתה רבממן רונית תלמידתה

בנהריה. האחרונה האופנה
.1963ל־ 7 מלכת את מכינה +>

הרבות! תלמידותיה בין את גם היי
----- :האולפן במשרדי היום עוד הרשמי -----

 .143 ארלוזורוב רח׳ פנת ,1 הלסינקי רח׳ : בתל-אביב
.81301 טל. ,10 היינה רח׳ בהר־הכרמל, :בחיפה

העליון פרסום

ם ת פני פו ה - י ע פ נאה... הו
 וראשונה בראש חייבים וצעיר צעירה כל

ויפה. חלק פנים לעור לדאוג
□ ר □ ק ■ ו פ 1 ה 4 - 3
 במהירות חודר אנטיספטי, חומר המכיל

אותן. ומטהר לנקבוביות
ד רכשו ום עו 14פ־ הי

 פרפומריה או בבית־מרקחת
״ תוצרת״קליאוו_________

מכתבים
 כורדיסתאן למען

נחשה! לא
 כור־ לטע! הוועד להקפת פנייתכם בעקבות

 לשרות־ הריני ),1351 הזה (העולם דיסתאז
 טאחוריכם. הניצבים אלה כל ולשרות בם,
 לרשותי העופר רגע כל להקדיש סוכן אני

הכורדי. העם לטובת  תונד תכננו אליכם: לי אחת בקשה אולם
 לעדור לצאת, כולנו נוכל או נית־פעולה!

 וכל כרוזים להפיץ תרופות, לאפות הפגנות,
 תוכנית־פעולה בלי הדרושים. הדברים שאר

 הוועדים־שעל־ שאר כל כפו העניין יישאר
הנייר.

קריית־חיים הכרמלי, אברי
 אודה ולכו טונבלים, הכספיים ...אפצעי

 אוכל בה דרר על לי להורות תוכלו אם לכם
כורדיסתאו. לפעו הישראלי לוועד לעזור

בת־ים מעיין, יוסף
ז חרטה זו האם

סו ״שיתוף טציע בדנוריון כי התבשרנו
 פתנבא ישראלי־ערבי״, נשק לפרוק בייטי

 פפור־ ופצהיר יהודית־ערבית" ״כרית על
 ואיו פלחפה, על־ידי להרוויח ״אין כי שות
טרי של אחד לאינץ׳ אפילו תביעות לנו

ערבית". טוריה  בתקופה הקובע תפקידו עם בהתחשב אכן,
 בהשפעתו כן וכפו בתולרותינו, הפכריעה
 רבה. חשיבות לדברים יש הנוכחית, ויוקרתו

 ביטוי כאן יש אם רק כפובן, זאת, כל אד
הבלע הפרו־פערבית פדיניותו על לחרטה

 שהשחירו הסיפוחים על הצהרותיו ועל דית,
 רכי- והכשירו ישראל, של כוונות־השלום את

אויבינו. של שות־הנשק
קריית־חיים ל., ו.

הדת כהני
 אנשי־ בין לוויכוח אלה ביטים עדים אנו
הו כהו. חיים פר העליון, השופט לביו הדת

 הדת של — כהן השופט של להשוואתו כחות
 להביא אפשר — נירנברג חוקי עם היהודית

״הכוזרי". ספר סתור
 ב! יהודה רבי על־ירי חובר זה ספר
ה צורת שנה. נדססס לפני הלוי, שפואל
ספ הטצאה היא הספר, כתוב לפיו וויכוח,
 את לבאר אפשרות לפחבר שנתנה רותית,
 םו!ר אנו זה בספר הדתית. האפונה עיקרי

 מביישות היו לא אשר מעניינות, דעות אים
הנאצים. של הגזעית התורה מחברי את

ה ניתנה מדוע השאלה בספר התעוררה
 כד על העמים. לכל ולא ישראל, לעם תורה
 הנלווה וכל היא, ״כן היהודי: הסופר משיב
 הטובה פו יניעהו בפרט האומות ם! אלינו
 שווה יהיה לא אר אלינו. הבורא יטיב אשר
.עפנו .  מבני טנולה נקראים שאנחנו מפני .

 שאנו מכיוון לנו, ניתנה התורה כלומר:אדם."
 הלבן האדם כמו העפים. לכל מעל מרופטים

 של לתורה רב רפיח אכן, השחור. פעל
לשיפצה. הידועה ומרעיו, היטלר

 איופה בפרשה פרם כל ולחשות לאסוף כם:
 המבוסס ה״אני־פאשים״ משיחפרסם ואז, זו.

 פי חזק הר בעל מאפר זה יהיה והמנומק,
 של הזהה, השם בעל המאמר, פאשר מאה
 כולה הפרשה פרטי פירסום יום זולה. אמיל
בישראל. מוסרית רעידת־ארטה של יום יהיה

רמת־יצחס באר, א.
היקרה המתנה
 נחוסן בית על טהכתבה ביותר נהניתי

 חצי של בסכום ).1352 הזה (העולם גולדפז
 עלייתו־לטחציו לאופה שעולה לירות, פיליו!

 פש־ חפישים לשקם אפשר נולדם!, ד״ר של
אמיתיים. עולים של פחות

 והציוני מאוחר, לא עוד זאת בכל אולי
הטחנה? על לוותר פוכן הדנול

חיפה הר־זהב, א. י
מגיון של הדמיון

תפ כל ערייז הציעו שלא מתפלא אני
 שלכם, לנערת־השבוע ישראלי בסרט קיד

שפ האם ).1352 הזה (העולם פניה פישל
ולדמיון שלה, הפוטוגניות למידת לב תם

הפכורן
 ״סעודה בסרט הפבורו אודרי לביו שבינה

בטיפאני״?
סדום ריינה, יהושע

גלופות. ראה ריינה, הקורא של השוואתו
מהארץ בריא קול

בינ הוא, הזה העולם כי לציין ברצוני
 אלינו המניע היחידי הבריא הקול תיים.

 רחוקות לעיתים רק טועים אתם הארץ. טז
 דבר ובעולם, בארץ הפוליטי המצב בהערכת
 המובאות היריעות על לספוד לי שמרשה
שונות. בעיות על כוללת השעפת־עולם לעצמי ולעצב בעיתון,

ה את תוציאו שבקרוב רק טקווד, אני
ער שסטודנטים כד בערבית, נם הזה עולם
 ולהביא העיתון את לקנות יוכלו כאן ביים
כישחזרו. במצריים, לביתם אותו

בריסל ריכרם, אליהו
רסת־נן סופר, שאול

מסדה עסקי סוד
 בפרוייק שניחחתם אלה הייתם כי שפחתי

ה ״האנציקלופדיה ששטו העסק עניין את
 חובתי, אולם ).1352 הזה (העולם עברית״
 ,1954 משנת כחותם

פר מספר להוסיף
חשובים: טים

נד חותם כל (א)
ע מראש לשלם רש
 ואה ט״ז, כרד בור
לפ ואת עשיתי אני

 אד שנים. תשע ני
 איו הכרד, משהופיע
 פתביישים המפיצים

 תוספת־יוקר לדרוש
 הנ״ל. הכרר עבור
ש הריבית עם ומה
ול לי, חייבים הם
 חותפים, אלפי עוד
הזה? הכסף על

הב־ ההוצאה (ב) טן ארונות לספק טיחה ש ק
אלה. לספרים נאים

זאת. הבטחתה את קיימה לא היום עד אד
 של התערבותו כאז דרושה כי לי נראה

ש שר־הפשטרה, אפילו, ואולי, שר־החינור,
הזה. העסק את יחקור

תל־אביב קשסן, משד,

לאן? טובים כני
 הטיסה על רשיפתכם את שקראתי לאחר
 ברצוני ),1349 הזה (העולם הטייסים בכביש
 ההוללות חיי על מילים כמה עור להוסיף

וחבריו. איזי של
 מהם אחד כל שלרשות אלה, בני־טובים

 לאננליה נשלחו חדישות, מכוניות עומדות
 זה זהב נוער האמידים. הוריהם חשבון על

ה אד בצה״ל, לשרת כדי כשנה, לפני חזר,
זו. חבורה לרסן הצליח לא חינוכי, מוסד בתור הידוע צבא׳

 אר אלה, של בחברתם ניכר זט! ביליתי
 מהות את שחיברתי לאחר □לידה התמלאתי

 להי־ שלא השתדלתי ומאז הריקניים, חייהם
עימם. אחת בכפיפה פצא

 נוספת קבוצה לארץ מניעה אלה בחודשים
 סכומים בחודש הטבובז כזה, נוער־והב של

 הטהווה סכום ל״י, 600 ער 500 ביו הנעים
 חברה גבוה. פקיד של החודשית פשכורתו

 ו־ הוללות אורגיות, של מסיבות מנהלת זו
 מיפנשם מקום הרצליה. בחוף רחצת־עירום

תל־אביב. ב־ דיזננוף ברחוב מסויים קפה הוא הקבוע
תל־אביב י., ס.

מאשים אני
 המם־ הרשיטה את ובמתח בעניי! קראתי

 ).1246 הזה (העולם בכר קורט עסקי על כמת
 במסקנות אמת של שמץ אר יש אומנם אם

 לזעזע כרי בכו יש הרי הגעתם, אליהם
 וארץ. שמיים מוסדות
עלי- טוטלת זו גדולה שמשימה לי נראה

עיריות נידוי
 ה- לגביית הדואגת האהובה, עירייתנו

 הנישום, של למצבו תשוטת־לג בלי טיסים
 סיני כל לעריכת הטלר כיד תקציב לה יש

ח רבר תורה, של פסוקה על סיטפוזיונים
ה הספלנח אנשי וכסה לכסה פרנסה נותו

 שהעירית טוב יותר היה זאת תחת דתית.
חצ את שיבדקו פקחים, במה לעוד תשלם

 לבעלי רו״א וירשטו הטזוהטת, העיר רות
בניקוי. המתרשלים הבתים

ש מאלה סקחים, נטה נם לקחת אפשר
 מוכרי אצל חזיר בשר על מארבים עושים

הסטקים.
תל-אביב זילבר, שלפר,

הזוועתית זיווה
ש האנשים צודקים נטה ראיתי כעת רק

 העתונ- דברי מכוערים כטה אתכם. שונאים
ש הזאת, הטראם יריב! זיווה שלכם, אית

 פה בעלת להיות צריכה היא הפרטיים בחייה
כ (לנו, אנשים עם לריב והחביבה מפחיד
 הזאת העלטה ובכן, יריב). הוא שמה נראה,

 לבית־ ללבת — דבריה לפי — ״נאלצה״
 מלכת- בחירת טכס את לכסות ציוני־אמריקה

 הזה (העולם הרומנית העליה של היופי
ני אותה, הכריח מי ).1351 נ יכול מבינה? אי

בלעדיה! נם המאורע טז להנות בהחלט נו
 של מאורע לכסות הולכת וו עיתונאית

 ואיר מרובת־הערות. בארצנו, מסויימת עדה
 מפשותה וברוב בשנאה! ואת? עושה היא
 היא איו לשפה. שפה בין מבדילה היא אין

 המוכשר (השחקז המנחה כאשר מבחינה
 בברכת הערב את פותח אלקלאי) מוסקו

 הרבה כאשר מבחינה היא איו עברית,
ש ביוון עברית, לדבר מבקשות מהמועמדות

 שנורה אינה והרומנית רר, בגיל ארצה באו
ל ההוראות כי מבחינה היא ואיו בפיהו,
באנגלית. נכתבו הקוסמטי תכשיר

ל משכורת המשלם לעיתון וחרפה בושה
 בו מעמד לקלקל שבאה כזאת, עיתונאית

יפות! בחורות קצת לראות באנו
 תל־אביב אלון, דליה

 רומניה, וכיוצא עתונכם של קבוע כקורא
 יריב זיווה של התנצלותה את מבקש אני
 העליה כלפי ועלבונותיה הפונע, מאמרה על

 את המסיים למשפט בעיקר כוונתי הרומנית.
הרומניות״. ״טלכת על מאמרה

תל־אביב כלקס, סולומון
לחי בה

הול השכם על שלכם העצמיות הטפיחות
 לקורא כאינרת ליום. מיום וטופחות כות

 חלקו על סיפרתם בו האחרון, בנליוז היקר
 לחשפנית שהעניק בפירסום הזה העולם של

 (״כפי־ רות בריסוס ולקצינה קאדילאק ריסה
 ספרתי טולצ׳ינסקי, טיילור״) ליז של לתה

ש מה זה הזה. העולם השם את פעם 18
לחי! כה נאמר:

 ירושלים ישין, יגאל
).18( ל־זז׳־י נה כלומר:

 תינתן זה במדור הקדימה זבות
 המצרפים קוראים של למבתכיהם

למכתבים. תצלומיהם את

364 הזה העולם


