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״ ב י ן ל ר כ ו ס . ק ,  טעם וללא קלוריות ללא הממתי
 לדעת ותיוכחי את גם נסי בו. משתמשים רבבות לואי.

בטיב. מתחרה אין ל״סוכרטיב״ כי
ק ״סוכרטיב״ ל האידיאלי הממתי

פירות, מרק דיאטטיים, מאכלים
קלים. ומשקאות תה, קפה, עוגות,

״ ע״י מיוצר י ר ב ,  בע״מ ,
824940 טל. אזור,
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מכתבי□
)3 מעמוד (המשך

אחד. יום לא אף — דמשק
 טובים, ימי־קליטה שלוש־ — קאהיר

רעים. שניים
 ענה הוא סאבא. חברת נציג עם התקשרתי

 שתקלוט חשבת ״וכי עמוקה: בתמיהה לי
בחורף?״ משהו

 הקניה, בעת לי נאמר לא מדוע שאלתי
 במודעות, נאמר לא ומדוע החורף, בראשית

 המקומות (באחד לקליטה לצפות אין כי
 במשך תל־אביב) בצפון ביותר הגבוהים

 לי ענה כך על הקרובים. החודשים ששת
יודעים שהקונים מניחים ״אנחנו הנציג:
זאת.״

 — כמוני — טיפשים קונים שיש מכיוון
זאת. לפרסם אבקשכם — זאת יודעים שאינם

תל־אביב גונדר, בנימין
ויידעו? יראו למען

משוגע כולו העולם כל
השתגע? במערכת מישהו לכם? קרה מה

הזה, העולם של גליון אין האחרון, בזמן
 השורש את הכוללת כותרת מופיעה לא בו

שגע.
 והופך המדינה״ (את) ״משגע בן־גוריון

 צעירים ישנם שבו ל״בית־משוגעים״, אותה
 .50 בת תשושה קשישה על תנעים״ ד״מש
זלצמן. פנינה אחרי ״משתגעים״ ״הם״

 מה הזה. העולם על נחה שיגעון רוח
יהיה?

 ירושלים אוריון, אריה
אחורי. שער ראה -

נפש עד מים
 הוא גרים, אנו בו ברמת־גן, נבו רחוב
 שברמת־ הר־הבנים ליד ותלולה קטנה סימטה
 גשם כל לאחר יצחק.
 מההר החול נסחף

 ירושלים רחוב אל
 את משבש הסמוך,
 לפק־ וגורם התנועה

קי־תנועה.
נו שלנו בסימטה

 תעלות אז צרות
 התאורה עמוקות,

נפ וסכנת נפסקת
 בה. לעבור שות

 איס־ף־האש־ מכוניות
 את מגיעות, אינן פה

 רוטשטיין משליכים האשפה
הפתי התעלות אל

נפש. עד מגיעים ומיס חות,
 רמת־גן לעיריית אנו פונים שנים מזה

 אורכו- (שכל כביש במקום שתסלול בבקשה
 פניותינו כל אך מטרים), 100 בערך הוא
 כבישים נסללו הסביבה בכל נענות. אינן

 כל לאחר מגיעים. לא אלינו ורק רבים,
ה לפינוי כבד ציוד העירייה מביאה גשם
 אפשר תקציב באותו התעלות. ולסתימת חול
המיוחל. הכביש את לסלול מזמן היה

כל (בשם רוטשטיין, •טרה
רמת־גן נבו), רחוב דייר•

סופיה לציון עין
 על מגיליייכם עמוקות התרשמתי בשעתו

 ).1407 הזה (העולם יהודית הסרט תוכן
יש מדינת מעניקה מדוע תמהתי כמוכם,

 ,השואל־ את המנצל לסרט־קיטש תמיכה ראל,
רווחים. להפקת

 והרי כסף, בעבור נעשה הדבר כי הנחתי
גרוש. לכל וזקוקה ענייה מדינתנו
 הסיב־ בעיקבות השבוע, נתבשרנו והנה

 סולם־צור מועצת מצובה״ קבוצת בין סוך
 למדינה היו לא כי ומשרד־המיסחר־והתעשיה,

 ניתן לא האזורית למועצה רווחים. שום
 מצובה וקביצת קטן, מם־עסקים אפילו לגבות

 תחת — ״התנדבות״ מתוך פעלה כי הודיעה
כסף, הפסידה ואף — הממשלה לחץ

 לפסיכולוג תפנו אולי אלה, כל לאור
התנה את לנו שיבהיר כדי שלכם, התורן

 על הממונה הירשברג, אשר מר של גותו
 הבאקשיש את שנתן הישראלי, הסרט עידוד

הסרט? ליצרני הלאומי
 לורן הגברת של הגדולות עיניה האם
 בהן, חן למצוא שביקש עד אותו, היפנטו

חשבוננו? על — מחיר בכל
ירושלים גורגי, דינה

התחפושת
 השער תמונת אם לדעת מעוניין הייתי

 שרת את המראה ),1425( הזה העולם של
 פילמאי־ מיבצע היא עבד־אל־נאצר, עם נפגש

 של מוצלחת תחפושת או מוצלח, מונטאז׳י
אל־חאפז. אמין הגנראל

 עפולה אונגר, מ.
 משה של ראשו את הרכיב הזה העולם

פו על שרת חוסיין. המלך של גו

נאצר־שרת פגישת
אפלים בחוף הרס

 נגד מאבקים של שנה שלוש־עשרה לאחר
 אחרים וגורמים סולם־צור האיזורית המועצה

 הללו עומדים אכזיב, את השחיתו אשר
הנותרים. השרידים את גם להרוס

 בתנאים עמדתי הזאת התקופה כל במשך
 ומכשולים, חשיכה בדידות, של נוראים

 לאחר הצדדים. מכל דרכי על שמו שהי
 וחשמל, חיים מים לביתי להביא שהצלחתי

 שהבאתי. האור את לכבות כעת עומדים
 גב ללא בודד, אדם שאני כיוון מדוע?

 אוהבים לא האמורית במועצה מפלגתי.
פרטים. של יוזמה

 בפלי״ם, המדינה להקמת שלחמתי אחרי
 באכזיב שהקמתי לאחר ובצה״ל, בהגנה

 דבר, לשם הפך אשר למופת מקום־תיירות
חיי. מיפעל את לחסל עומדים

 בעד לעצור הגורמים כל אל פונה אני
והסגירה. ההרס צווי ובעד נגדי, המשפטים

אכזיב אביבי, אלי

לסיני חזרה
 הזה העולם אתי בעקביות הקורא כל י

 צדדים היו למיבצע־סיני כי לדעת לומד
בלבד. שליליים
(פשי למיבצע הרקע את מזכירים לא אתם

לסי גורמים אתם ובכך דאז) הפידאיון טות
האמת. לוף

ה המכה את לחסל היה אפשר איך
 בשטח הכנופיות בסיסי להשמדת פרט זאת,

מצרים?
 גבעתיים דגני, ישראל

 היה שלא פעם לא הוכיח הזה העולם
בין סיני מיבצע בין קשר כל  מערכת ו

הפידאיון.

צ צודק! לעולם טעות
ם מראשוני י ר י י ג ת מ אח (ידיעות ה

קשתי). אל״מ על במאמר כותרת רונות,
ירושלים משה, ש.

©

 תינתן זה כמדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למפתכיהם

למפתכים. תצלומיהם את

ו כ י ר ח! כ

היה 0הווו*
 למסור המבקשים קוראים

 השנים גליונות את לכריכה
 שנה כל (וכן 1964ו־ 1963

 זאת לעשות יכולים אחרת),
 באחת •טבועות, שלושה תוך

:הדרכים משתי
המע למשרד להביאם •

 תל־ 8 גליקסון רחוב רכת,
 ו־ג׳ כ׳ א׳, בימי אביב,

 12ו־ 10 השעות בין בשבוע
 ד׳ בימים או לפני־הצהריים,

 4 השעות בין בשבוע ו־ה׳
אחרי־הצהריים. 6ו־

 לת״ד בדואר לשלחם •
תל־אביב. ,136

 6 - הכריכה מחיר את
 לשלם יש - שנה לכל ל״י

מראש.
 להשלים מוכנה המערכת

 90 במחיר חסרים, גליונות
לגליון. אגורה

1427 הזה העולם


