
מכתבים
 — שטרן ״אייזיק גם נמנה בחו״ל, נית

הפסנתרן.״
ית ודאי העולם בכל המוסיקה חובבי

 איי- (ולא איזק בי הידיעה למיקרא רגשו
 לארגן תצליחו אם לפסנתרן. הפך זיק)

 כל כי ספק לי אין לפסנתר, שלו קונצרט
מראש. ימכרו הכרטיסים

ר ת ס ר, א מי תל־אביב ש
ה את שהפכה היא קולמוס פליטת י•
נש ביטחון ליתר לפסנתרן. המהולל כנר
 מוסיקלית. להשתלמות הכתבה כותב לח

• • •
ת צו פי ת7ר5 ק ו די ט מג

 הזה (העולם בעתונכם אנשים במדור
 כמתיחה. לי שנראה סיפור קראתי )2101
 החוקה ועדת בישיבת כאילו שם נאמר

 ח״כ הטיחה הכנסת, של ומישפט חוק
 את המפד״ל ח״כ בפני אלוני שולמית
 לקפוץ יכולה את קטן, ״ח״כ הביטוי:

 עוקב שאני כמה עד לי, נראה לא לי!״
ה כל למרות אלוני, שולמית ח״כ אחר

 שהיא שלה, הצברי והסלנג אימפולסיביות
 חברת- בפני ועוד זו מעין בצורה תתבטא

יריבה. מסיעה כנסת
הרצליה סלע, ע.

 נוסף בירור סלע. הקורא עם הצדק •
 הנכבדות הח״כיות שתי בין התקרית של

 ומישפט חוק החוקה ועדת בישיבת שאירע
 :הבאות העובדות את העלה הכנסת, של

 הגיור, הליכי נושא על הוויכוח בעת
ב להתגייר שהנאלצים אלוני ח״כ טענה
 אזרח, זכויות וקבלת נשואין לצרכי ארץ

 המרת מעין למעשה שהוא הליך עוברים
 קראה !״נוצרים ירדפו ״אל לחץ. תחת דת

אלוני. ח״כ
וקר שטרן־קטן שרה ח״כ התערבה כאן

 אותי! מקפיצה ״את אלוני: לעבר אה
 לה השיבה בתגובה עמך!״ שונאת את

פע מאה עוד אותך ״אקפיץ אלוני: ח״כ
מבי ואינך גזעניים מושגים לך יש מים!

האדם.״ בזכויות נה
 וההקפצות הקפיצות במונחי השימוש

משו בצורה ־הזההעולם כתבת אל הגיע

*׳

אלוני ״ב ח
הקפיץ? מי

 ״אקפיץ הביטוי את החליפה והיא בשת
 הגבירות שתי ועם !״לי ב״קפצי אותך,״

 הארבעים, גיל את מזמן שעברו הנכבדות,
 במונחים שימוש להן שייחסו על הסליחה

בנושא ולא אונס בנושא לדיון אולי היאים

צודקת לעולם טעות
ה במדור מצאתי הבאה הכותרת את

 28ה־ מיום אחרונות ידיעות בגיליון ספורט
 ה- לכתבה כותרת זוהי השנה. בנובמבר

 הפועל בין הכדורגל משחק את מסקרת
ראשון־לציון. להפועל רמת־גן

 תיקנו ומת־גן צעירי
העתיקים שגישת את

 זו: כותרת להמשיך אפשר רוח באותה
הכתבים? שגיאות אח יתקן מי ..אבל

צה״ל גולדברוך, שלמה
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 ־ יותר כדאי
 חשסל. בצריכת חסכוני

 שעות לסשך חום אוגר
 מחירו שסום. לבני ע□

 עשה לשנה. סשנה עולה
 אקיר9 קנה פשוט. חשבון
 •היה סה •ודע מי היום.

 ? הבאה בשנה מחירו
כז־איו

 - יותר בריא
 האויר. את מייבש אינו
 על לשמירה מתקן בעל

 *סא)4ו0ץו1£(א לחות
1 לילדים במיוחד חשוב

־ יותר חם
 החום אוגר ־ פאקיר

 נייד, האירופאי. החשמל•
 פלטה חום. ווסת בעל

 ושתייה. םוון לחימום
 חום דרגות 3 (חסכוני!)

 האויר לפיוור ומרחף
החדר. פינות בכל

חמצן רף1ש 1אינ
למיניהם הגו בתנורי

שיג שמל בחנויות לה ת הח בחרו מו ה

£1 י ב 1 ה

ו■ יל ג
ם של ספרו ה ר ב קועץנ<ר א

ם מות פרשיות של ראשון פרסו שורות תעלו  הק
ת חילוץ ובמרכזן ישראל של הנפט בעסקי  אוניי
ה הפרסי המפרץ מלב קידוח ת א הב ח ו דו  ימי לקי

בא־טור. ישראלי

ת״א. ,823701 טל. ,13 צ׳לנוב ״גד״, הפצה:

 הכרויות מדריך
ונישואיו

כתו שמות, הכולל מדריך הופיע
 רבות, מאות של טלפון ומספרי בות

 להכירך. הרוצים וגברים, נשים
המק ומכל )60—17( הגילים מכל

המד את לקבל ברצונכם צועות.
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