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המלכותי התה
״מלרוז״. המלכותי התה של משלוחים לארץ, מחדש להגיע החלו לאחרונה,

 הוד של בהרשאתה ,1812 בשנת עוד הוחל ״מלרוז״, תה של בשיוזקו
 טיבו בשל תבל ברחבי נודע הוא ומאז השניה, אליזבט המלכה מלכותה

 והעיבוד הגידול צורת שום על לו בא ״מלרוז״ תה של פרסומו המשובח.
 והארומה הטעם את ״מלרוז״ לתה המקנים התה, עלי של המיוחדים

לו. הספציפיים
 הנובע דבר בטעמו; פיקנטי במשהו מיד חש ״מלרוז״, תה השותה

״מלרוז״. עבור במיוחד שגודלו המיוחדים, הזנים משלל ישירות
 ארצה הביאה בישראל, ״מלרוז״ של הבלעדית הסוכנת ״ברי״, חברת
 את ועוטפות אורזות ממלאות, אלה, מכונות מיוחדות. אלקטרוניות מכונות

 גר׳, 2ו־ גר׳ 1/'2 גר׳׳ 1 של במשקל — בשקיקים הכתושים, התה עלי
 אדם, יד מגע ללא זאת וכל — בתפזורת גר׳ 100 של במשקל ובתפיסות

 של במשקל מיוחדות, באריזות גם התה נארז כמו־כן האויר. עם מגע או
הארחה. לבתי ק״ג, 1

 ההדורה. באריזתו גם הנפלא, מטעמו לבד לזהות, ניתן ״מלרוז״ תה את
 בגוונים הן האריזות במראן. מרהיבות ״מלרוז״ התה את המכילות הקופסות
 נוטפת, אריזה זקופסה. קופסה כל על המצויין למשקל בהתאם שונים, ובגדלים
הארומה. על שומרת צלופן נייר של חיצונית,

באמת! מלכותיים — ״מלרוז״ תה של ומראהו טעמו אכן,
 המעוררת. תכונתו היא ״מלרוז״ תה של לפופולריותו העיקרית הסיבה

 המים את לצקת אלא במים, לבשל לא רצוי ״מלרוז״ של התה עלי את
הכתושים. העלים על הרותחים
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מכתבים
)3 מענזוד (המשך

 פוגעים הם המדינה. של המוסרי ובחומה
שלו. המחייה וברמת האזרח של בכיסי

חדרה גרינברג, יהושוע

סלולות בדרכים
 החליט שר־העבודה כי כשימחה קראתי

 בלי אמיתית, אוטוסטראדה סוף־סוף לבנות
 הזה (העולם חיפה עד מחדרה הצטלבויות,

1434.(
 מוטב, אוטוסטראדה, שבונים לפני אך

 ב־ לנסוע המסוגלים נהגים לבנות לדעתי,
אוטוסטראדה.

 שהם כמו לנהוג ישראל נהגי ימשיכו אם
 תל־אביב־נתניה החדש בכביש עכשיו נוהגים

 במהירות באוטוסטראדה גם ניסע אז כי —
קמ״ש. 25 של

חדרה מור, יחיאל

לשלום הדיר
בי הבאים; לצעדים יכון בשלום הרוצה

 לכל; שיוויון והענקת הצבאי המימשל טול
 הערבי; הכפר ופיתוח האדמות הפקעת ביטול
 כאחד וערבים עיברים — האזרחים כל שרות

במוס ערבים של השתתפותם בצה״ל; —
ובממשלה. המימשל דות

 חייב האלה, הפנימיים השינויים כל מלבד
 הרוצים הפליטים החזרת נוסף: שינוי לבוא
 על שיוותרו לאלה פיצויים תשלום או בכך,

לחזור. זכותם
חיפה ד., א.

חתירה ללא ספורט
 שפורסמו הכתבות על להעיר ברצוננו
המעצ אודות בארץ רבים בעתונים לאחרונה

טירה. בכפר רים
 העצורים שרוב נמסר האלה הכתבות ברוב

של והתרבות הספורט מועדון מפעילי היו
אל־ארד.

ב שעשינו כמו כאן, להדגיש ברצוננו
 שמועדון־הספורט אחרות, רבות הזדמנויות
 לשום ולא לאל־ארד, שייך אינו והתרבות

 במועדון חבר כל במדינה. אחר פוליטי גוף
ומפל לתנועות ביחס משלו דעה בעל הוא
בארץ. גות
 המועדון שחברי הראשונה הפעם לא זו

ש ומבלי הצבאי, המושל בפקודת נעצרים
 זו כלשהי. אשמה להם תייחס המשטרה

 מתואר שהמועדון הראשונה הפעם לא גם
 נגד הפועלות חתרניות, לתנועות כמרכז
המדינה. בטחון

 לא שלנו, וההסברות ההכחשות למרות
 חדלו שלא העתונאים, את לשכנע הצלחנו

נגדנו. ולהסית אותנו מלהשמיץ
 וכל המסתננים, פעולות את מגנים אנו
 ואובדן לסיכסוכים הגורמת אחרת פעולה

ה את ומגנים שהוא, צד מאיזה חיי־אדם
 ונגד טירה כפר נגד וההסתה השמצות

והתרבות. הספורט מועדון
 יכולים הדדי וכבוד הבנה על־ידי רק
שלום. תוך יחדיו לחיות העמים שני

 המועדון מזכיר סמארה, מרחת
טירה וספורט, לתרבות

לפידות אשת
ה שבוע של הגאלה מתצוגת בתמונות

 כלי״ שמי הופיע ),1435 הזה (העולם ייצוא
 שמי צוקרמן. אורה
 ליאורה הוא הנכון

לפידות.
דפידות, ליאורה

תל־אביב

;גדי וידוי
כתב על תטילו

 בארצות־הברית כם
ה הצד את לגלות

,ו המטבע, של שני
ה וידויו את לכתוב

 של בעלה של אישי
 (העולם פרי יהודית

).1436 הזה
לוי, מידה

ירושלים

כרבה? איפה
הלא־פולי־ הסקופ

וה על שלכם, טי
 לה שמחכות נערה

 לירות מיליון 24
 (העולם ישראליות

לפידות אינו יז׳436 הזה
 ובמתח ברמתו יורד
איזשהו. פוליטי גילוי מכל שבו

קש כל את עתה בודקים קוראים הרבה
 זכרו־ כוח כל את ומאמצים האישיים, ריהם

ברכה. את לגלות כדי נם,
הרצליה אפשטיין, שרה

ציץ ר,;י ז
 מפחדת הנאווה מאיה כי בצער קראתי

 33 בני מזקנים
).1436 הזה (העולם

 שבעוד מקודד, אני
 ׳׳היא שנים חמש

 כדי־כך, עד תזדקן
להת תחשוש שלא
 בני צעירים עם חתן

יוח כדוגמת — 55
 המשורר אשת נה,

 רטוש. יונתן
אלדד, יעקב

 ,33 בן מזוקן זקן
תל־אביב

הגענו איד
 נאמר שבו אדר, חודש הוא החודש
כתב אתם היום עד דהיינו: הוא׳׳, ״ונהפוך

 אכתוב אני היום ואילו קראתי, ואני 01י
ותבליגו: שן תחרקו ואתם

 שמהיום בטחונות לכם נותן אני )1(
 הרעיון פרי שום ישא לא שנים לעשר עד

מטיפים. אתם שלו השמי,
 חיו- היא הדת עסקני על בקורתכם )2(

אבודה. היא גופא בדת מלחמתכם אך בית,
 הקומוניסטי המחנה לימין עמידתכם )3(

 את ומתסיסה סכנה, בחובה צופנת והערבי
המרד. ניצני

 אך ותמים, צעיר הוא דייווים אורי )4(
 לנטוש חייבים אלה הבוהימה. אנשי כן לא
התיאטרון. לבמת ולחזור הפוליטיקה את
 חיצים יורים אתם קיומכם זמן כל )5(

 קום שמאז איפוא, יוצא, בכולם. מורעלים
מו רוצחים, שודדים, בה יושבים המדינה,

 הגענו זאת בכל איך וכו׳. אנסים עלים׳
שהגענו? למה

ארצות־הברית ניו־יורק, פאדסט, אנשל
 של בספרו לראות נא לכך התשובה את

אשד. חגי

הארי? היכן
סיס את המסמל השואג, האריה איפה
 מורא, ללא מתכם:

פנים? משוא ללא
 מודעת איזה קצצו

 והבטיחו פירסומת,
הופעתו. את

 מופיע לא ולמה
ל הכותב של שמו

וכת כתבה כל יד
 את יגביר זה בה.

 הכתבים, אחריות
 לכל אפשרות יתן

ה את לדעת קורא
 השלילה ואת חיוב

שבעבודתו.
דנמרק קופנהאגן, סגל, דויד

בדונה כלי
תמונ פורסמה ))1415( הזה העולם בגליון

 בית את יוצא בולקין, אלי העציר של תו
שוטרים. בליוזי המשפט

 נערה של דמות כמו־כן מראה זו תמונה
 לתמונה מתחת הכותרת בולקין. על המביטה
להער זוכה מוגבר בליווי ״בולקין מציינת:

יצאנית.״ צת
 כי לנו נודע התמונה פירסום לאחר

 ש.ג., הגברת תל־אביבי, עורך־דין של פקידה
 דמיון קיים כי מצאו אנשים, אי־אלו ועוד
 ובין בתמונה שהופיעה הנערה דמות בין

הנ״ל. הפקידה
 כך, על צערנו את להביע אלא לנו אין

כל כחינה היתד, לא כי במפורש ולהדגיש
ובוו בודדאי הנ״ל. ש.ג. בגברת לפגוע שהי
 המופיעות המלים את לה לייחס שאין דאי

זו. ולתמונה לכתבה בכותרת
הזה״ ״העולם מערבת

צודקת לעולם טעות
ה נתקל ביקורת, שערך צבאי שוטר י י ח  ב

(מעריב). מרושלת בצורה לבוש שהיה
תל-אביב בן־אכרהם, יעקב

ה את ינהל היווני השופט ק ש מ  בין ה
הספורט). (חדשות הלאומיות הנבחרות שתי

חיפה אסנין, ראובן

(מו חדרים 3 חדש, דו־משפחתי, להשכיר
אחרונות). בידיעות דעה

תל-אביב בהן, בתיה
• י

 תינתן זה כמדור קדימה זבות
 המצרפים קוראים של למבתביהם

למבתכים. תצלומיהם את

סגל

אלדד
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