
מכתבים
מסושה הסמיק החיוור הגשש

 מיוחד מטוס הוזמן מארס חודש באמצע
 הבטיחו אשר החיוור, הגשש להקת עבור

המחנה. למיפקדת בחודש 24 ביום הופעה
 160 במישקל ציוד להם יש כי לטענה

 באותו עוד כי והובטח המטוס, הוזמן ק״ג
התרבות נציגת לתל־אביב. יוחזרו לילה

ג׳מילי ביוד
בצה״ל זילזול

ה את לפגוש במיוחד טסה היחידה של
לבסיס. וללוותם להקה

 בן־ לנמל־התעופה הגיעו אומנם האמנים
 בטלפון שאלו טיסתם לפני אך גוריון׳

 אם שמו, מה יודע שאיני אמרגנם, את
לטוס. לא להם הורה והוא — לא או לטוס

 לפחות או הסיבה, את לשמוע אשמח
 הופעה. היתד. לא עובדה, אך — הכחשה

צה״ל ג׳מידי, כרוך פרן(מיל.)

? מי מיאו
 בדרך־ ,מקפיד הזה שהעולם יודע אני
 לכן בתצלומים. המופיעים את לזהות כלל,

 גברת של תמונה פירסמתם כיצד תמהתי
מהו־ בפרווה לבוש חתול עם יחד בעירום

וידידה לולו
חתול חיי

 שם את לציין מבלי )1960 הזה (העולם דרת
החתול. — העיקרי המצולם

 חיפה גורן, אילן
לולו. בפרווה: הגברת שם •

היסטורי כמיסמן־ ,,האמדיר!אי"
 היות הזה, העולם של קבוע קורא אני

 שבן־אדם היחידה היא המדינית שעמדתו
לת יכול ובארצנו בימינו ומחליט שחושב

בה. מוך
 המאמרים של קבוע קורא אני כמו־כן

 תמיד בבתי־קולנוע. המוקרנים סרטים על
 סרט, ראיית לפני העיתון בדעת התחשבתי

 הביקורת, את שוב קורא הייתי אחר־כך וגם
היטב. להבינו כדי

 הביקורת עם להסכים יכול איני אך
 הסרט על )1960 הזה (העולם שפורסמה

)14 בעמוד (המשך

1964 הזה העולם

וונו1ההת***!ר למרות
.,,ממשיכים.

, סולר תות1ד1הה 11
מוזל במחיר המ׳מלים קריסטל רורווצרי אחד לרנוש

ורכשי היום עוד היכנסי

לייקרה

״פריגש״ בישול תגור פרזידנט מקרר ׳׳ליידי״ כביסה מבוגת

■י• ■ך■ ןך■■ ■דד; שנה 20 בשד גם
■0 עם מאושרת תה״ | ■ ס ס & ס

וצמוד
 מצטברת שנתית ריבית ו40־/

 הצמדה ־/י־ססו ריבית+ 6/י47־ או
למדד. הקרן של

דש|1ח$0ל- ןלגופקידים

 היחידה התכנית
 הצמדה ברירת המתנת

חודש :4 לאחי כבר

 הבינלאומי הבנק
בע־־ס לישראל הראשון *1*
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 צבע תמונות
משי

 ובאיכות החדשה בשיטה
 ״אגפא״ מעבדת של

אצל בארץ הגדולה
ברנד״ ״פוטו

 צילום ואביזרי מצלמות מבחר *
גדול.

 לכל אלקטרוניים כיס מחשבי *
תפקיד.
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בן־רגע. פספורט צלומי
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 1 בחיים אושר מחפשת את
 את תמצאי ג״מטרימוניאל״
לך החסר

 ל״מטרימוניאל״. היום עוד פגי
 ירושלים, ,23 שמאי ״מטרימוגיאל״,

02—234334 :טלפון




