
מכתבים
תקי בנידיורק השותים ישראלים, עשרות

 אף שמעתי ולא ארוכות, או קצרות פות
 הזמנה או מ־כתב שקיבל אחד ישראלי על

זה. בנושא
קרא והדירה אתה במדור גיליון, באותו

וה היורדים על בידיעה נוסף, עיוות תי
 מן ניכר יחלק שם: כתוב היה יתדות.

 זבעל־רכוש״, בעל־מישפחה הוא היורדים
 היורדים ״מרבית כי: כתוב שני ומצד

 של ומנסיונם מנסיוני־שלי רווקים״. הם
 הצעירים של רובם כי לי ידוע אחרים,

 זוגות ואם רווקים אם — לכאן המגיעים
 ועם כלכליות, מסיבות באים — צעירים
 בידיעה שננקב מזה בהרבה קטנים סכומים

הנ״ל.
 היינו אם גם צעיר, כזוג ואני, אשתי

 עימנו להביא מסוגלים היינו לא רוצים,
 היינו אם ברור: אחד ודבר בזה, סכום

 יורדים. ולא בארץ נשארים היינו יכולים,
 דמי- את בחשבון הבאתם לא מזה, חוץ

 עיקר את מהווים צעיר שלזוג הנסיעה,
 לא המעט הרכוש וממכירת חסכונותיהם,

הרבה. נשאר
 והרבה רצוי יותר הרבה היה לדעתי,

בכ היורדים בבעיית להתרכז בריא יותר
 פית* למצוא לנסות התופעה, לעצם ללותה,
 לא־ נקודות להבליט ולא — לבעיית רונות

למציאות. קרובות ולא לא־נכונות חשובות•
י י, נ לנ ניו־יורק אי

ומתי למה — טל
 על ״חתיכות בכתבה כי לציין ברצוני

 על בהסבר ),1995 הזה (העולם הגלים״
טעות. נפלה טל, אורית גלי־צה״ל קריינית

טל אורית
מזנון ,

 שכר את שינתה שאורית כתב הזה העולם
ייש שהשם כדי לטל מרוזנטל מישפחתה

ברדיו. יפה יותר מע
ש להודיעכם הנני אורית, של בסבה

שי אורית, של אבא אלכסנדר, זבני אני
 ,1949 בשנת כבר שם־מישפחתנו את נינו

 טל, בשם — 1956 ביוני נולדה ואורית
שם־מישפחתנו. הוא

 תל־אביב טל, חיים

הלגדחפרה — הקצרת אויים
 בבית־זד נערך ,5.11.75דד רביעי, ביום
סימפו בתל-השומר שיבא על־שם חולים

 מסתבר (אסתמה). הקצרת מחלת על זיון
 ומבוגרים ילדים אלף 60כ* יש שבישראל
 המקובל הטיפול הזו. המחלה מן הסובלים

 ומכשירי- מסוכנות תרופות באמצעות בה,
 לכל לנכים החולים את הופך שונים, עזר

נדירים. אינם מיקרי־מווח וגם ימי־חייהם,
שפני־ משמשים רכים וילדים תינוקות

 חבלה הגורמות שונות, לתרופות ניסיון
מאסת להיפטר אפשר תמידי. ונזק זמנית

 טיב־ תזונה מנזלת. מאשר קלות ביתר מה *
 התרופות הם אלה — ותרגילי-נשימה עית

לחולי־הקצרת. הבדוקות
 ״לא אף ואולי מדי, פשוט נשמע זה

וה הרופאים האמת. זוהי אבל — מדעי״
 ניסיונות ילדיהם על לעשות מוכנים הורים

 סמים ושאר קורטיזונים באמצעות מסוכנים
הפ הניסיון את יעשו לא מדוע מסוכנים.

? תרגילי־נשימה והבלתי־מזיק: שוט
 הילד של מהדיאטה להוציא די לפעמים

 הנקראת הלבנה, הכימית התירכובת את 4
 לנשום שיתחיל כדי ״חלב״, בשם עדיין

 מיספר האוייב הוא חלב־םרה רלהבריא.
)14 בעמוד (המשך

לה! שמה ואץ■■11
ם מיד בשוק, 1 מספר להיות הופכת כביסה כשמכונת  לחקותה. אחרים מנסי

 האמיתית. קריססל ליידי ורק אך ודרשי לב, שימי לסובתך לכן,
 קריסטל:־ ליידי בקנותך

 לכספך, מלאה תמורה ־ לך מבטיחים אנו
 והמעלות, היתרונות כל עם כביסה מכונת - לך מבטיחים אנו
 רבות, לשנים המכונה של תקינה ופעולה נקיה כביסה - לך מבטיחים אנו
 זמן, לאורך ומסור, טוב שירות לך־ מבטיחים אנו
קריסטל. ליידי של מפעולתה מלאה הנאה - לך מבטיחים אנו

־ > * ׳ ■ ׳

ד ט ס ח ן ו

 חמים גתים מחפשים אנו
 החמודים חתלתולינו עבור

חיים פעלי צער אגודת

 ימו] ,30 סלטה רחוב
. 827021

:על אומרים מה

 — מופלאים כל־כן דברים היוצרים אלמונים אנשים
בר־שביט שלמה לברכה. ראויים

שחקו
 תיאטרון ובקופת הכרטיסים במשרדי כרטיסים

מאורגנות. לקבוצות הנחות ״הבימה״.
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