
מכתבים
שן )6 מעמוד (הנו

 מדינת־ בכל אין מקצועית? הכשרה איזו
 על לענות המסוגל אחד אדם אף ישראל
זו. שאלה

ו קומפוזיטורים (אגודת שאקו״ם דומני
כ זמר יכול מעט. לא בכך אשמה מחברים)

 שלו, פיזמונים כמה לשרבב טולדנו אבי
 הפיז־ למיצעדי ותמליל, ממנגינה המורכבים

 את אקו״ם לממלכת תורם הוא וכבר מונים,
 (בלשון כתמלילן להכתרתו הדרושה המיכסה
 ושלונסקי אלתרמן גם מחבר; — אקו״ם

כנ״ל). מסווגים
 הדין והוא צ׳ק, וצ׳יק פוקוס הוקום ובכן,

ל מלל כוכב יכול מסתברא. האיפכא לגבי
 הטובה השטות רוח כיד בלחנים כשכש
ולהת מעריציו, קהל בפני להשמיעם עליו,
דרי את מילא אם כמלחין, לאקו״ם קבל
ה״מיכסה.״ שות

 חדש מדור יפתח הזה שהעולם מציע אני
 דירוגם לפי — התמלילים״ ״מיצעד בשם

 משוכנע אני השבועון. קוראי של וסיווגם
ה מיצעד של הצמרת תמלילי שלושת כי

 יכללו לא תשל״א) (שנת השנתי תמלילים
הזמר. פסטיבל תמלילי את

תל־אביב קינן, הרצד

השבוע תמונת
 את השבוע תמונת לתחרות שולח הריני

 מכונית אחורי על שראיתי הכתובת צילום
ונהנה. בעיתון שימו בתל־אביב.

העמק משמר חליל, מתי

 תיקוני 8
טעויות

 נשים קלפים, המעניינת כתבתכם בעיקבות
 במדינה), מדור ,1756 הזה, (העולם וזיופים,
כי: לכם להודיע ברצוני

 מיפו. ולא מתל־אביב הוא המונית נהג #
דר־ יגישה הוא הפטריארך של שמו

דריאן.
ה הקבר עבור נעשו הבנייה תיקוני ו#
יפו. כנסיית עבור ולא בירושלים, קדוש
 ש־ הכסף בסכום חוסר־תאום קיים #
זוייף.

לוסאראריאן, גאראכד
בישראל הארמנית העדה ועד עושב־ראש

א ש ד ■
קולל, תדי הזמר■ פסטיבל

בגי מתמחה ירושלים עירית שראש חבל
 על להופיע אבל הדשא: מעל צעירים רוש
 בכיסים הידיים עם מרופט, הטלוויזיה, מסך
 בעולם אחד ראש־עיר אף מומחיות. זאת —
 במעמדו. ולזלזל כך להופיע מעז היה לא

 עניבה + טובה חליפה היום להשיג אפשר
ל״י. 180ב־

אשדוד קליבר, מ.

 מכתבים השולחים קוראים
 בקצרה. אותם לנסח מתבקשים

תמו למצרסים תינתן עדיפות
למכתכיהם. נות

ו 756 הזה העולם

ת סיווג (•גי) 1930 הבניה שנת ■פגאסוס■ - •הרסס■ והנמלים הספנות אגף מנהל ע•׳ שנקבע בטיחו

בי בכל מעולה שרות הארץ רח
:ניסואל בלעדי סוכן
 תל-אניג ,4 ־יד בע״מ, ״כנודי"

חיפה ,104 העצמאות דרך :סניף

51-9001 ׳באיכותו כנר הנודע המקלט כן נמו
[11380^1)8-1011^2

בעולם! הטוב הטלויזיה מקלט
חדישים מקלטים של מכירה

ת ע ת עתה (ל מו ת) בכ מ צ מ צו  החלה. כבר מ
ר □ 4 □. עולי□ עבו חדשי

 להשיג שוב £$ניתן
המרקחת בתי בכל

 נראית הבלתי המשחה
 בגרות במגעי לטיפול

עור ודלקת

אקנבס
 ההפסקה על מצטערים אנו

 הנ״ל תכשירנו באספקת
 מהפרעה כתוצאה
שפופרות באספקת

ירושלים. בע"מ, רפא מעבדות

 לפצעי הקץ
! ת ו ר ג ב

לאחר מאושרים הם

פנים טפולי
 ונשים נערים לגברים,

 נפרדות. במחלקות
ל ו ס י ט ח ל ח ו  מ

 אחריות 100ב־^
 בגרות לפצעי

 עור ובעיות
 מיוחדת בשיטה

למכון ובלעדית

״עור־חלק״
 תל״אגיב ,16 ז׳גוטמסקי רח׳

242494 טלפון

ם מאות * ת בחורי  נרפאו ובחורו
למכון. תודה אסירי והם


