
מכתבים
כפרצון? דירות

 ה־ מקרב אחד איש־מצפון היה לפחות אילו
 בירושלים שיכון המקבלים יפי־הרוח אמנים

 4 ? )1533 הזה (העולם דלת־העם חשבון על
 על מוותר אני ואומר: קם היה הוא אז או,

כזה! שיכון
 ואת כזה, שאין היא העצובה האמת אולם

 ב־ גם ירושלים, בעיריית גם יודעים זאת
ישראל. מקרקעי במינהל וגם משרד־האוצר

 ממהרים היו לא בכך, מפקפקים היו אילו
ש חוששים היו אז דירות. לאמנים להציע
ב בחזרה המוצעות הדירות את להם יזרקו

ברבים. פניהם את וילבינו' פרצוף,
ה א , ל ל ירושלים ט

ע נ111ב7נ ו ב . ־ ^ / ז ר

בדיחות שוחרי - ש״ב
כ אחד, יום ישב ספיר פינחס

טוב. מכל ואכל במסעדת־פאר דרכו,
 רחובות במטאטא הבחין לפתע

 אף ונכנס בצד מטאטאו את שהניח
 שהפועל השר כשהבחין למסעדה. הוא

 המאכלים, ממיטב המלך, כיד אוכל
ב לי, ״אמור ושאלו: התאפק לא

 הדרוש הכסף לך יש מניין בקשה׳
כזו?״ לארוחת־מלכים

ב האחד הוא ״היום הפועל: ענה
 הניכויים את קיבלתי ובטעות חודש,
המשכורת.״ במקום

פתח־תקווה בה*, אפרים

העניים האכלנים
 יכריזו לא העניים שתושבי־השכונה למה

 של להלוואה יזכו ואז כאמנים, עצמם על
בתיהם? את לשפץ כדי ל״י 6500

תל-אביב כר, יהודית

מטרי טוב אבא
 קולק. מטדי טוב יותר כבר חושי אבא

 ול־ לאמני־שלומו דירות בנה לפחות היא
ולמשוררי־חצרו. סופרי־טובתו

 אזרחים חשבון על זאת עשה לא הוא
אחרים.

חיפה בוקס, יחיאל

ה את מצאתי המקומיים העיתונים באחד
הבאה: בהערה שלוותה המצורפת, מודעה

היהודית המגבית במודעת נאצר
 לתרום בפניך ימליץ לא לעולם זה ״אדם

כסף!״ לנו
 ארה״ב ניו־יורק, מילכאום, עדינה

 מבקש טבד־אל־נאצר, גמאל מצרים, נשיא
תן ר ת למען עז ת המגבי  — המאוחדת היהודי

תמונה. ראה

הפנמאי הגילוי
 אם מקורית, תהיה לא שישראל מתברר

 שהציגה כפי גלויות, גלויות־דואר תנהיג
).1531 הזה (העולם אברמוביץ עדה

 ארצות, בהרבה ידוע כבר הזד, הפאטנט
 ממקום דוגמה למשל, הנה, רבות. שנים מזה

 הפרימיטיביים, הילידים את המראה שהותי,
שן )5 בעמוד (המ

גודיין גיורא

ת דרמה מוסיקלי
:הראשיים בתפקידים

 זינגר גדעוו
סגזרובסקי בתיה  או

דנסקי שמואל רו

נחמו אוד□ ,1.2.67
קו הכרטיסים, מכירת נמשכת קו המשרדים, ובשאר ברו

<

 חוטים בהשחלת העולם אלוף
 ,21 בן נורטון, רוי הוא במחט
ב באנגליה. לידס העיר תושב

 בינואר 28ב־ שנערכה התחרות
 לתוך להשחיל הצליח הוא 1963
 כותנה חוטי 1,067 מחט קוף

שעות. שתי במשך
 אבל מאד, עדינה מלאכה זוהי
 עולה אלגנטיים גרביים אריגת
״מר גרבי את בעדינותה. עליה

מיו בהקפדה מייצרים אנו סי״
 להיות חייב חוט כל במינה: חדת
 יחד וכולם בדוקה איכות בעל

וה החדישות במכונות נארגים
 לגרבי העניקו אשר משוכללות

 של ונאמנותן אהדתן את ״מרסי״
 יחד. גם ישראל ונשי צרפת נשי
 של ״מיקרומש״ רשת גרבי את

 גם לשוק השנה הוצאנו ״מרסי״
 בודדים גרביים 6 של בארנקון

ו בלבד. ל״י 7 במחיר ושתים
 מפתחות מחזיק — שי גם אתם
 כוכבי־ שמונה של מסדרה אחד
זמר.
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ז נ ו למתמסיקה ג
ן1ת־1ונד נתדאניב ונתח
 לפיתוח חיוני יסוד ומתמיד מאז חוותה המדעים, מלכת המתמטיקה,

 — האנושית והתרבות המדעים התפתחות תולדות השונים. המדעים
 תרבות בשחר וראשיתה המתמטיקה התפתחות תולדות למעשה הינם

 ולענפי לפיזיקה לאסטרונומיה, המתמטיקה של האמיץ הקשר האדם.
 אולם אלה. מדעים של הדדי לפיתוח מנוף ששימש האחרים המדע

 הוא המפורסמות מן הטבע. למדעי עיקר כל מוגבלת המתמטיקה אין
 ״הומניים״. הנקראים במדעים גם עמוקים שורשים למתמטיקה כי

 ומסקנות הגדרות אכסיומות, של במערכת להשתעשע אדם יכול
 אופרטור בתור עצמה למתמטיקה זיקה לו שתהיה מבלי מהן הנובעות

 באמצעים מתמטיות שאינן בבעיות לטפל עצמו מכשיר האדם מדעי.
 המתמטיקה. לימוד תוך הנרכשים לוגיים,
 הכל. על המקצוע את לחבב למטרה לו שם למתמטיקה המרכז

 הגבוהים הספר לבתי קונקורם ולבחינות בגרות לבחינות המתכוננים
 מצומצמים לימוד בחוגי מבוקשם כל את למתמטיקה במרכז יקבלו

 במרכז ימצאו לסוגיהם תיכון תלמידי אינטנסיביים. ובקורסים
ומכוון. עוזר מדריך, למתמטיקה

בערב 8—5 בשעות והתיעצות פרטים
דמת״גן תל־אביב

21 הילד שדרות 7 סמולנסקין רח׳
אורדע קולנוע מול 90 בן־יהודה מפנת

1534 הזה העולם


