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(קינג־סייז)

דובק של מרעננות מנסול סיגריות {
ינגקבסון דיר פרסזם

)5 מעמוד (המשך
צפון־ — המגרב יוצאי — מערביים )4(

< וצרפתית; ערבית דוברי — אפריקה
ההז ארצות יוצאי — אנגלו־סכסים )5(
אנג דוברי — וארצות־הברית כאנגליה חה,

ומר דרום־אמריקה יוצאי — ואיברים לית,
ספרדית. דוברי — כזה

 מוצאו את לציין יש זאת חלוקה לפי רק
 ולא במידה מאחינו, אחד כל של ותרבותו

 היא הששית שהקבוצה כמובן, בארץ. נולד
 ביניהם להפלות שאין ילידי־הארץ, של זו

 בני בין להפלות שאין כמו עצמם, לבין
(יל״ג)! אנחנו״ אחד ״עם כי הקבוצות. שאר

(בן־חיים), הלפרין מרדכי
טבריה מורה,

► דיסקרדיט
 אודות האמת את לדעת הקוראים על

 שהביאה המריבה״, ״קיר הטפשית המריבה
נעים לא מאוד למצב ידידי ואת אותי

).1503 הזה (העולם
 מבעלי שדרשתי הכולל הסכום ראשית,

 הוא מרוז, ועמום בן־קיקי מיקי הדיסקוטק,
לי אלפים חמשת

אל ששת ולא רות,
 נדרש זה סכום פים.

ד,אמ־ העבודה עבור
ה המקורית, נותית
ש והמייגעת, קשה

ה במועדון. ביצעתי
 לא הללו שותפים

 והציעו לשלם, נענו
מאות וחמש אלף לי

מיקי שלדעת ל״י,
שווה ״הוא בן־קיקי

 עבור שמקבל, לסכום
צייר דומה, עבודה

 שם בעל תפאורה
 של זו שהערכה רב, בצער לציין עלי עולמי״.

שאינה עצמה על מעידה בךקיקי, מיקי
אמנותית ע ב יצירת־ק של ערכה מה יודעת

^ מקורית.
וכד וכו׳ צלם בליוזי לפרסומת אשר

 מיקי על — הנ״ל) הזה בהעולם כתוב (הכל
ת סיאני שאיתמר בן־קיקי את לשכנע מ א  ב

 שאני ידוע גם ידוע לפרסומת. זקוק איננו
 יצירותי על לפניו כתוב ששמו אמן, צייר

שוחרי־אמנות. של טרקלינים המפארות
תל־אביב סיאני, איתמר

וסבא אבא
 מכפר־סבא תמימה סטודנטית

 מאבא, לקחת לה נמאס
 יצאה היא לכביש
— מצאה חיש וטרמפ

לסבא. אז הפך ואבא
רחל

בצה״ל ויויאן
 ולחברו- לדורית

 הזדעזעו שכה ודה,
 למלכת־ מבחירתי

 שלא מפני היופי,
(ה בצה״ל שירתתי

 ):1502 הזה עולם
 סיימתן אתן האם

 בצה״ל שירותכן את
 לא אני ?18 בגיל

ה ואתכן הספקתי,
סליחה.

ניו־יורק בנען־קיפן,

דל־כיאנקו  ישראלי אביבה
דל־ (ויוויאן

 תל-אביב כיאנקו),

צודקת לעולם טעות
 והסתפקה בחולשתה, הפתיעה למדני מיכל

 (ידיעות מ׳. 16.7 — שיאה מ׳. 1.51ב־
אחרונות).

חיפה שובל, אבירם
ה נ ו א ת הזה (העולם בפיו שהיתר, ה

1502.(
חיפה צור, יעקב

►
~ זקה

, בין הסכם ת ו א מ צ ע  ההכרזה מסוג ה
 משנת וצרפת אנגליה ארה״ב, של המשולשת

(הארץ). 1950
ירושלים מימון, רפאל

 תינתך זה במדור קדימה זגות
 המצרפים קוראים של למכתביהם

למכתבים. תצלומיהם את

15*4 הזה העולם6


