מכתבים
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היד .להעלות על הדעת בנסיבות ובתנאים
ההם.
מכאן שהציל ,בפקודתו ,מאות שיריונים
משמד ודאי .גם כך הושמדו ,לפי דיווחים
רישמיים ,קרוב ל־ 200טנקים עד אז200 .
נוספים היו מביאים שואה מוחלטת על כל
פיקוד הדרום .ברן ,כמפקד־אוגדה ביום
ההוא ובתנאים ההם ,ממש הציל בשיקוליו
ובפקודותיו את חזית הדרום כולה.
עמי ליבנה ,עין־חרוד מאוחד

לורד לא יהודי
במדור אנשים )העולם הזה  (1945טענתם
שהשחקן ג׳ק לורד ,מהסידרה הטלוויזיונית
הוואי חמש־אפס הוא יהודי .לפי ידיעות
ממקור ראשון ,שם־מישפחתו של האדון

ג רנ ת היוני הובאה
ו ה ח ו ו ת ב א רגן
ה ק ה ל הריע ממו שכו ת ל מלכ ה הבלתי שיגרתית.
הפתעה גדולה נכונה רצופי תח
רות מלכת היופי ,כאשד לפתע,
ממש ברגעי השיא של טכס הב
חירה ,הובאה מלכת היופי להיכל
כתוף.״ ארגז.
המנחה כבר החל לקרוא לבמה את
המועמדות הסופיות ,כאשר ניגש אליו
מנהל הטכס ולחש דבר מה על אוזנו.
לרגע עבר רחש של הפתעה בקהל ,והמנ
חה פנה למיקרופון ואמר  :״נמסר לי ברגע
זה כי מלפת היופי תגיע ברגעים אלה
לבמה.״ הקהל החל למחוא כפיים ואל
הבמה הועלה ארגז עץ מסתורי שהעלה
לשיא את המתח בקהל .המנחה נתן אות
ושני גברים הסירו במהירות את מחסה
הקרשים ואז נתגלתה לעיני כולם ליידי
קריסטל במלוא יופיה .מחיאות כפיים
וקריאות סוערות ליוו את המנחה כאשר

ג׳ק לורד
לא יהודי
הנ״ל הוא רייאן ,ומישפחתו חיה עד היום
במחוז לימריק שברפובליקה האירית.
שם־המישפחה הנ״ל הוא נפוץ בכל איר
לנד ,במיוחד במחוזות קלאר ,לימריק ו-
טיפרארי.
אברהם קופל ,אנטוורפן ,בלגיה

מיקרה מזעזע
באתי להזדהות עם הפגנת ההורים השכו
לים בבר־אילן .אני רוצה להביא כאן מיקרה
מזעזע שבו נתקלתי בהפגנה.
עמדתי והקשבתי לשיח בין הורים שכו
לים .אשה אחת ,שהייתי מאחל לכל אויי-
בינו להיות במצבה ,הוציאה מתיקה מיכתב
שקיבלה מאיזשהו מפקד כללי .היא ביקשה
שבנה )בן יחיד ,שנפצע כבר פעמיים
בשירותו ביחידת־צנחנים מובחרת( לא
ישרת ביחידה קרבית .בקשתה נדחתה.
האשד ,היא גברת משולם ,מרחוב מוריה
25א' ,נדמה לי מחיפה.
יוסף שחר ,בני־ברק

טעות לעולמ צודקת

טי ס ת בבודה
למפיץ אמריקני
האביפיפוס של המפציץ
האמריקני ד,הדש ״בי־ו״,
הבא להחליף את מפציצי־■
ידיעות אחרונות 24.12.74
חגה סימון ,תל־אביב

סוכר מר בצה״ד
אני משרת עתה במילואים ,וברצוני
להביא תופעה שפגשתי בה בעת השירות,
ואשר נראה לי כי יש להתריע נגדה .ביום
ד׳ בשבוע שעבר התפרסמה כתבה במעריב,
כי בצה״ל הוחלט להפסיק את נישפי־הפאר.
באותו יום התקיים בבסיס שבו אני משרת
נשף לקצינים ,לרגל פרידה מאחד מקציני
הבסיס.
הנשף נערך בחדר־האוכל לקצינים ,והיה
מייועד לכ־ 250—300איש .האוכל שהוגש
שם היה מסוג שלא נראה בצבא ,ואני
מעריך מחיר כל מנה בכ־ 9ל׳׳י .בנוסף
לכך הובאו קצינים ממקומות אחרים במטוס
מייוחד .כמדכן הוצבו שלושה חיילים ל 
שמור על בתי-השימוש במקום ,כדי שהכ
ניסה אליהם תותר לקצינים בלבד.
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ביקש לערוך את ההצבעה ואמנם לא היה
ספק בדבר .ליידי קריסטל נבחרה למלכת
היופי — פה אחד.
בקול נרגש הציג המנחה את המלכה
החדשה  :ליידי קריפטל ,עולה מצרפת עו
סקת בשטח הכביסה מזה שנים רבות
ובעלת נסיון ומוניטין רב .מידותיה אי
דיאליות .60X40X80
תוכניותיה — כל תוכניות הכביסה ה
אפשריות•
למחרת הטכסי־ פורסמו בכל העיתונים
פרטים נוספים *ו מלכת היופי החדשה.
מכונת הכביסה ליידי קריסטל היא בעלת
כל היתרונות :הרתחה עד  100מעלות,
ציפוי אמאייל משובח ועיצוב מרהיב עין.
אוטומטית לחלוטין ונוחה בהפעלה .אין
יתרון שאינו נמצא בליידי קריסטל —
מכונת הכביסה הטובה והחסכונית מכולן —
שנבחרה פה אחד גם למלכת היופי.

ומשיוה111ן
מנשיו הזמן והשתמש
בתחבורה הציבורית !
עשה לך חשבון פשוט:
השימוש במכוניתך הפרטית
הנו"תענוג״ י7ןר מדי.
מחיר הדל7ן ,מחיר החלפים,
הצפיפות והטיכונים בכבישים,
כל אלה נחטכים ממך
בתחבורה הציבורית.
אגד מעמיד לרשותך .
אוטובוסים במשך כל שעות
היום לכל מקום בארץ.
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