יכול לקבוע ,כי יריב עשתה שרות דוב
לעירנו ,בכך שכיוונה את חיציה ליריביו
של קריניצי ,במקום שתירה אותם אליו.
ש.ל! ,.רמת־גן

פדא בכלא

לפלאי הכלא הישראלי אין גבול.
לאחרונה נעצר סמל משמרה ,שנאשם
בגניבת מצרכים ממטבח הכלא .הנהלת
שירות בתי־הסוהר התערבה בעניין והסמל
שוחרר ממעצרו.
וראו איזה פלא :הוא הוחזר לתפקידו,
ויחד עם זאת חזר לסורו.

אסיר,

כלא דמון

יותר נקי
אנא ,הגדילו את מדור הןטפורט.
בחודשים האחרונים ביקשו קוראים שו
נים כי תעשו כן ,ועדיין אינני רואה
כי העניין זז.
הספורט מעניין
היום חלק גדול מן
האזרחים ,הרבה יו
תר מאשר פרשות,
פרשיות וכו׳.
לכתוב
במקום
על המישחקים ה
פוליטיים המלוכ
לכים ,הרבו לכתוב
על המשחקים הס
שהם
פורטיביים,
בוודאי נקיים יותר.
עמרם סננם
סכנ ס
ספסזזפה

ה פ ר ס
ה ג בו ה

ביותר
ב ת חרו ת עיצוב

המוצר

ב ת ח רו ת שנערכה ב ת ערוכ ת
ב נ י ן ו ב י ת  ,ה ח לי סו מו מ חי
המכון לעצוב המוצר ל ה עגי ק
ל ש טיחי כ ר מ ל  ,א ת הפר ס
הגבוה ביותר על רמת ה ע צוב
הגבו ה ה של ה ש טי חי ם.
מ ד ו ע ?

האמננזד

ארץ השמש
רחל המרחלת ,בכתבתה על הכדורגלן
הבריטי ג׳ימי .-ריבם ,הזכירה אף אותי,
לכן אני נאלץ לתקן את דיווחה )העולם
הזה

.(1453

אינני מאמן כדו
רגל ,כפי שקבעה
רחל ,אך אני מכיר
את שחקני טוטנהם
מלפני שלוש שנים,
עת ביקרו בישראל,
וזאת ,בתוקף תפ
קידי ככתב קול יש
ראל ,ידיעות אחרו
נות וידיעות הס
פורט.

שערכתי
נכון
מסיבה בביתי לשח
מנדל
קנים הבריטיים ,וזד.
לי לכבוד,
היה
ונכון גם שאני רוא זה שהזמין את
הבחורות למסיבה .אך אין זה נכון ,כפי
שקבעה רחל המרחלת ,כי היו אלה חתי
כות מליגה ב׳ .הן היו חתיכות הליגה
הלאומית.
ישבנו כל זמן המסיבה על המרפסת,
כשהאורחים ,במקום לרקוד ,סיפרו לנו
על הכדורגל האנגלי .רחל סלוצקי ,המוז
כרת בכתבה ,באה למסיבה עם אחיה
וגיסתה ,וג׳ימי גריבס המהולל חזר למ
לון אכדיה לבדו.
כושרו הירוד של גריבס בא כתוצאה
מן השמש הישראלית .ללא שום קשר
לדברים אחרים.

שמעץ מגדל,
הגליון הנקרא ביותר בתכל

יצחק תמיר,
טעות לעולם צודקת

הגיע ל־

 2,551,600נ פ ט )ידיעות אחרונות(.

רינה כר-אור,

תל-אביב

זכות קדימה במדור זה תינתן
למכתכיהם של קוראים המצרפים
את תצלומיהם למכתבים.
ה עול ם הז ה 1454

הפאר יבוא לביתך עם:

ויין
ג שטיחים

מיוחדים

מקיר

ובכל

לקיר

מידה

הנך דשאי לנהוג
במכוניות מרוץ
ללא רשיון
בשטה התערוכה
הפתוח כל יום בשעות
 9—13ומ״ 5עד חצות

תל-אביב

סאו־פאולו ,בראזיל

מספר

רק שטיחי כרמל נמצאו ראויים לפאר
א ת בנין הכנסת ,המוזיאון הלאומי ,מלון
הילטון ,שרתון ,קיסריה ,דן כרמל ועוד.

.קארטינג״

 ' 111,1 ( 11ה נ ר מ ל  41 3 9ו ת א ל נ בי

אפילו כאן ,בבראזיל הרחוקה ,יש חסי
דים של השבועון המסויים ,ואני אחד מהם.
אם תביאו בחש
בון שאני מקבל את
גליונות העולם הזח
שבני
רק לאחר
משפחתי בארץ גמ
רו לקוראם מתחי
סופם,
לתם ועד
ואם תוסיפו לזאת
את מספר הישרא
לים והיהודים ה
קוראים את הגליד
נות אחרי ,והם מס
כך
תדרים לשם
בתור ,תגיעו למסק
תמיר
נה כי גליון העולם
הזה הנופל לידי הוא הגליון הניקרא
ביותר בתכל.

אוכלוסי ישראל

כי שטיח כרמל ,הוא שטיח אמיתי
המיוצר בשיטת אריגת קשרים ,ברמה
בינלאומית.

הספורט שכבש את כל
אירופה.

טל56980 .

!  -ר כ שו מ ק צו ע מ ש ת ל ם
תיד זמן קצר.
בהדרכה מקצו עי ת
מעולה

'יזוז
קורסים בקד  1עדב *
בתיחת הקורס

1

,

^

^

מ י ס ו ד ה שנו ״ צי ם ״
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^ייין

1865
קבלת לקוחות בסלון בית-הספר לספרות ״דיאנד,״
יום־יום ,ביו השעות  1—9בצהרים 7—3 ,בערב
בימיט א׳ ,ג׳ ,ה׳ .הסלון פתוח עד  9.30בלילה.

ת א ויינם )1בבד דיזנגוף,טל 226066

הצטרף למועדון
שבעת־הימים
פרטים מלאים והרשמה
בכל משרדי הנסיעות
וסניפי ״צים״.
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