
בראדרס ג׳וים ד״ר
 מחבר טעות. נפלה )1674 הזה (העולם ילדך

 פסיכולוג איננו בראדרס, ג׳ויס ד״ר הכתבה,
 ידועה, אמריקאית פסיכולוגית אלא אנגלי

 טל־ בתוכניות קרובות לעיתים המופיעה
ודיזיה.

אביח-ל כץ, נוגה
 של — הנכונה — טענתה להוכחת •

בראדרס. ד״ר תמונת ראה •כץ, ׳הקוראה

לורד י■
הכהן דויד

 של ליבו תשומת את להעיר לי יורשה
 לורד בכתבתו שנפלה לטעות אבנרי ח״ב

).1674 חזה (העולם כרמל
 דויד היה לפיה נתן, שאבנרי הדוגמה

 כרמל, לורד בתואר לזכות עשוי הכהן
 לורד התואר כי נכונה, להיות יכולה אינה

 היה הראשון כרמל לורד כבר. תפוס כרמל
בירו עבר התואר ז״ל. סמואל הרברט סיר
 יסיים שזה ולאחר אדווין, בכורו לבנו שה
 התואר יעבור אדמות, עלי שנותיו 120 את

 למרע, ויצמן ממכון סמואל דויד לפרופסור
רחובות מכוךדצמן, קורא.רחובות.

להס יצטרך הכהן לורד — מעליש $
אחר. בתואר תפק

 - הקרחת
ך מטשטשת

 הכתבה למיקרא אחת, שאלה רק לי יש
 ):1675 הזה (העולם אגדה אבנרי אורי של

ל ממש זועק זו בכתבה ההגיון לכאורה,
ויש ילין־מור נתן שגס להניח סביר שמים,

 מאבנרי, פיקחים פחות שאינם אלדד, ראל
 נגד פועלים הם כן אם מדוע זאת. מבינים
 של כוחו להגברת אחד כל ותורמים עצמם,
שאח שקדהת־הכנסת הייתכן דווקא? יריבו

 לטשטש מסוגלת אבנרי, כדברי בהם, זה
תל-אביב דוי, זכריהכך? כדי עד
 תחרות 8

הצילומים
 שלט תצלום רצ״ב הצילומים, להתחרות

ירד עיריית על־ידי שנתלה העתיקה, בעיר

השבוע תמונת
שאי אומר ״מי המוצעת: הכותרת שליים.

מתקדם?״ אינו ירושלים חוד
חיפה סלמניק, רן

 הקורא את מזכה השבוע תמונת @
ל״י. בעשר סלמניק

 תמונות לשלוח מתבקשים הקוראים •
צבעוניות. לא בשחור־לבן,

 מכתבים השולחים קוראים
כק אותם לנסח מתבקשים

למכ תינתן עדיפות צרה.
קצרים. תבים

 למב■ תינתן קדימה זכות
המצר קוראים של תביהם

למכתבים. תצלומיהם פים
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סי  גוהע קורסרון ־יסופר מכנ
ד׳  תפירה תפורים לתמי

ם עילית מי ם בדג מי  ודיגו
ם שי  האריג ביותר. חדי

 צמר עם דיאולן הוא
ד בו העי ש בתהליך ו חדי  ה

שה ״קורסרוך,  את העו
ם סי מכנ ם ה הצי ם מגו שי חד  ו

תמיד.
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ת רק המכירה אומן: של הישיר השיווק בחנויו
חלת רח׳ 100 אלנבי רח׳ תל־אביב: מיו נ  הקרנות בית ,18 הרצל רח׳ חיפה: • 11 בני

שלים שדרות יפו: שבע: • 6 ירו ח רח׳ בארי ת ק מ ה: • 102 קי תני  1 הגיא שער רח׳ נ
שדוד: • 176 הרצל רח׳ רחובות: מסחרי מרכז קרית־גת: • 35 ב׳ מסחרי מרכז א


