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 תוצרת פאר ־ר1ע!1£ב־ בחר
 קינג־סייז סיגרית דובק.

ה זו מובחרת ק  את לך מעני
ם עולי מ ק. שבזני ה סב  ה

 יעיל, ופילטר עשיר ארומה
ה וכן תונ ת היא נ ס פ קו  ב
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לבוחר
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שן )5 מענווד (הס
 מעל תמונות־עירום פירסום נגד לביולוגיה,

השבועון. דפי
 לכנסת, העורך של בחירתו על שמחתי

החדש. בתפקידו הצלחה לו מאחלת והנני
יפו כרוך, שדה

ושפם כדורית
 גיזלה הגרמניה, הצעירה על הסיפור כל

 אדולף של בתו היא כי הטוענת הויזר,
האצבע מן מצוץ בתחילה לי ניראה היטלר,
 הזה העולם של לא ).1478 הזה (העולם
עצמה. הצעירה של אלא כמובן,

המתוקנת הויזר גיזלה
ש עד פירסומת. של טריק שזהו חשבתי

 השפם את פניה על וציירתי נסיון עשיתי
 מזה! יצא מה ותראו המפורסמים. והבלורית

השתכנעתי.
אילת כדורי, יעקוב

וקופים אריות בורים,
 מורים בשם טייס על כתבה המרחלת רחל
 טעות וטעתה ),1477 הזה (העולם סניור
 בוריס, שמו בלבד: אחת אות של קטנה,

מורים. ולא
 הינו סניור שבורים להוסיף, הראוי מן
 בהיסטוריה ביותר הידועות הדמויות אחת
הישראלי. חיל־האוויר של

ל מדרום־אפריקה שהטיס בורים זה היה
 את מלחמת־השיחרור, של בעיצומה ישראל,

 זו היתה הראשון. הביצ׳קרפט־בוננזה מטוס
 ומשונות, שונות בהרפתקות מלווה טיסה
 ובילוי האפריקאי בג׳ונגל נחיתת־אונס כמו

וקופים. נמרים אריות, בחברת מרתק לילה
ה וינה, שפיצר, יצחק אוסטרי

, בלונדון מוראל
 על־ בלונדון המועסק ישראלי׳ כסטודנט

 רוצה הריני הדר, פרי לשיווק המועצה ידי
 סגירת על למחות

ה — ישראל בית
ה הישראלי מועדון

אנג בבירת יחידי
 ציבור בפני — ליה
 אלפים ששת של

 הנמצאים ישראלים
בעיר.
 בדצמבר 17ב־
שיי המועדון, נסגר
ל רק מעתה פתח

 אותם — מיוחסים
תא מיוחדת שוועדה

גונן ו■ חברותם את שר
פנקסי־ להם תעניק
 סטודנטים תיירים, — אחרים ישראלים חבר.

 לא ללונדון, המזדמנים — ואנשי־עסקים
 היחידי במקום ליהנות ואילך מעתה יוכלו

 פוגע זה ישראלית. הרגשת־בית שוררת בו
 שהעניין מאד ורצוי כאן, שלנו במוראל
ובהקדם. ישונה,

אנגליה לונדון, גונן, מרדכי

צודקת לעולם טעות
 לשחק כיצד בית״ר, להגנת חיה דוגמה

 (ידיעות גרועים בתנאים גם ה ב ק ר ה ב
אחרונות).

השרון רמת גוטמן, שמואל

 תינתן זה במדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתביהם

למכתבים. תצלומיהם את

1479 הזה העולם6


