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 מיד. אותך יפתיע — ״שרק״ מי־פנים עם אחד ונסיון

נא: נסי
 לחלוטין. נקי העור כי ובהכרה ביסודיות, פנייך רחצי
 עור את עסי ״שרק״, במי־פנים טבלי צמר־גפן, פיסת קחי

 בצמר־הגפן. והציצי קלות בטפיחות פנייך
!בהחלט 1 הפתעה

 שרידי כל את עכשיו מכיל והוא אפור, נעשה צמר־הגפן
 וסבון. במים ״יסודית״ רחצה אחרי שנשארו והאיפור האבק

 את ומשחררים לעומק, ומטהרים מנקים ״שרק״, מי־הפנים
 ואיפור. אבק משרידי לחלוטין הנקבוביות

 לעורך משווה ״שרק״ במי־פנים והצואר הפנים עיסוי
נעורים. וחיוניות גמישות

לי חי ת ם את ה פי כי ״שרק״. עם היו ל יו חי ת עם מ

בינג־ליניאל

מכתבים
)3 מעמוד (המשך

 את יעברו אם כי לערבים ההבהרה לבין
 בנשק. נאחוז — לגבינו״ הבלתי־נסבל ״גבול

צודקת. אינה זו בנקודה הזה העולם ביקורת
 בוודאי בגין מנחם חרות שח״כ למרות

 הריני הפליטים, לשאלת גישתי על יחלוק
 להצעיד מסוגל כמוהו מנהיג רק כי משוכנע

השלום. אל אותנו
 האנטי־קולוניאלי המאבק את הנהיג הוא

 המימשל נגד להתייצב העז והוא בארצנו
 ממפלגתו אנשים שהרבה למרות הצבאי,
 הוא לכן זה. בשטח קדומות בדעות לוקים
 והפגנת פיוס צעדי לשלב המסוגל היחידי

הצורך. בשעת מלחמתית תקיפות
 לדוגמה זה בהקשר לב לשים כדאי
ה על־ידי לשלטון הועלה דד,־גול ידועה:

 באל־ לוויתורים ביותר הקיצוניים מתנגדים
 למלחמה קץ ששם האיש הוא אך ג׳יריה,

העצמאות. את זו לארץ ונתן שם, האומללה
רן־דין, מינצד, שמואל עו

פתח־תקווה
 הצהרות על הגיב בגין שח״כ רק חבל

 הקורא של מזו הפוכה בצורה בורגיבת
כן שהוא טען מינצר,  יותר לישראל מסו
עבד־אל־נאצר. מגמאל

פוצץ/־ ביתך האם
 סגן חובשי, מוחמד למר לפנות ברצוני

ב עכו, עירית ראש
ה דפי מעל שאלות

 הזה: עולם
 את הזמנת אתה

 אל־ ,תוניסיה נשיא
ל בורגיבה, חביב
 בישראל, ולבקר בוא

 הישגי את ולראות
 האם בה. הערבים
ה הופקעה? אדמתך

ה פוצץ? ביתך אם
 לרעה הופלית אם

 השתייכותך בגלל
 תנו- האם הלאומית?

 על־ידי הוגבלה עתך
הצבאי? המימשל

 מרבית כי דע לך, קרה לא זאת כל אם
 כאלה. ממקרים סובלים הישראלים הערבים
 עליהם להישגים משמעות שום אין בשבילם
דיברת.

אגכרייה, חסן מוחמד
אל־פאחם אום

ועברים ערבים מפלגת
 לא הקומוניסטית, המפלגה תתפלג אם

ב שתלכד אירגונית מסגרת שום תישאר
).1441 הזה (העולם וערבים עברים שורותיה
 החובה עליכם תוטל יבוא, זה יום כאשר

מפ כלומר, מק״י. במתכונת מפלגה להקים
וערבים. עברים של לגה

הרצליה כן־יחזקאל, משה

שטירמר״ ו״דר זיוה
 אנו לדת כבוד קצת אך דתי, אינני

 קיומו עובדת בגלל לפחות חייבים. עדיין
לאומית. מבחינה ישראל עם של

 )1440 הזה (העולם קטן״ ״עולם במדור
ה כנם על יריב זיוה של כתבתה הופיעה

מת היתד, לא זו כתבה הדתיים. מהנדסים
 הנאצי העתון של הראשון בעמוד פרסמת

ר  שהיתר, העובדה בגלל יתכן שטירמר, ז
 מכוער, יהודי המראה קאריקטורה בה חסרה

 לכפות המנסה ארוך, ואף ופיאות זקן עם
שלווים. אזרחים על הדיברות עשרת את

 עושה היה שטירמר דר שעורך דומני אך
 בעמודים מקום לה למצוא מיוחדים מאמצים

זו. לגלגלנית לכתבה הפנימיים,
. , א תל־אביב פ.

להצביע מבטיח
עו )1442 הזה (העולם הנסיונית הקלפי

אמיתי. רושם שה
משרתים, אתם מפלגה איזה למצוא ניסיתי

 אני אובייקטיבי. נראה זד, מצאתי. לא אך
 קלפי לידי תזדמן אם להצביע, מבטיח

נסיונית.
 חדרה רתנשטיין, חיים

חופשית בעיטה
 פיר־ למסע נרתמתם כי עליכם אני תמה
(העולם תל־אביב מכבי קבוצת למען סומת

).1439 הזה
 המיש־ ברמת גדול הבדל יש באמת האם

הלאו בליגה השונות הקבוצות בין חקים
 יותר הומים מכבי שחקני האם שלנו? מית

אחרת? קבוצה משחקני
 שהחזיר משום הוצא זולטוב השחקן

 דחיפה שהחזיר משום ולא דחיפה, על במכה
אומנם חליבה שכתבתם. כפי דחיפה, על

 שהוא נכון לא אבל רבה, בנוקשות שיחק
בכר. את באגרוף הכה

 והוא באי־אובייקטיביות, מצטיין כתבכם
 ג׳רי של אפרוחיו של ונילהב קנאי אוהד

תל־אביב. מכבי מאמן ביודהלוי,
 תל־אביב שחר, י.

טה זו ת בעי שי שופט חופ נייטרלי. ב

המבקר ביקור
 ),1440 הזה (העולם למערכת במכתב

 הפסח חג את בילה המדינה מבקר כי נאמר
בחוץ־לארץ.

 המדינה מבקר של שהנסיעה לציין עלי
 שהה הוא משרדו. בענייני הייתה לאירופה

 שבילה וכמובן ארצה, וחזר ביוזן וחצי יום
בארץ. הפסח חג את

 משרד דובר קרבהיים, חיים
ירושלים המדינה, מבקר

המיסיון סף על
 גר אני ממ״ר, 28 בגודל בעכו, במרתף

 כולל נפשות, שבע המונה משפחתי, כל עם
משותקת. ילדה

 בכתיבת עסוק אני שנים שמונה במשך
 בקשה ומבקש ואישים, למוסדות מכתבים

חוד בתשלום בדירה, לגור לי שיתנו אחת:
בחינם. מתנות מבקש אינני שי.

 אותי שלחה וזו עמידר, לחברת כתבתי
 אותי שלחה והיא לסוכנות, כתבתי לסוכנות.

סק באו, אלה עכו. של הסוציאלית לעזרה
 כמה של טופס ומילאו המקום את רו

 של חתימתו את שצריך ואמרו עמודים,
 אבד, שהטופס אמרו אחר־כך העיר. ראש

 החדש: הצרות סיבוב החל אז חדש. ומילאו
 ופקיד חולה אחר פקיד איננו, זה פקיד
אישור. זכות חסר נוסף

 רשם והוא העיריה, לראש בעצמי הלכתי
תשו לקבל חזרתי תשובה. והבטיח אותי
 בפניו הציגו לא שעדיין אמר הוא אז בה,
ה ולשר השיכון לשר כתבתי התיק. את

 תשובה. קיבלתי לא אחד ומאף בריאות,
ו המדינה, ולנשיא הממשלה לראש כתבתי

 ואת העלובים, הדיור תנאי את תיארתי
 ומסכן במרתף ממש עובר שהביוב העובדה

הבריאות. את
השבו דפי מעל לכן, להודיע, נאלץ אני
 אאלץ בענייני, לטפל לא ימשיכו אם עון:

 בכך האשמים המיסיון. עזרת את לקבל
ואישיה. המדינה מוסדות הם

שפט רח׳ מגדל, מאיר עכו ,11 יהו

שבדרך הנערות לחיי
 הטרמפיסטיות של תשובותיהן את קראתי

 שיקרה מה כל ולדעתי ),1441 הזה (העולם
להן. מגיע בעתיד להן

 לומר מתל־אביב עליזה הגב׳ מעזה איך
 ממה ואין לה, קרה לא עוד דבר ששום
 מירושלים, קנוש סימה הגב׳ או לפחד?

 רק בטרמפים לנסוע נוהגת היא כי הטוענת
 חשוב: שזה כאילו מבוגרים? אנשים עם

מבוגר! או צעיר
מק הגיבורות לאותן יקרה שלא זמן כל

תפסקנה. לא הן כלשהו, רה
אי־שם רונית,

מבףאדם מת
 בן־אדם. ולקבל לחלות העלול סרטן הנה
 של מהכרזה משכנע יותר ניראה הוא
יותר!״ חיה — פחות ״עשן מנוסי: צילה

ב למלחמה האגודה של לבה לתשומת
סרטן.

פח לוריא, אבי  חי
ך שנזת הסרטן, של תנועת־הסלקחייס ב  ס

תמונה. ראה — אדם

צודקת לעולם טעות
ל״י 94 3 ביולי נחתם זו בלשון מכתב
(מעריב).

 תל־אביב סנוב, ד.
ת לביא דליה של פירסומה י נ ק ש ח  כ

(למרחב). ישראלית
משולם, ואברהם כהן אורי

תל־אביב

 תינתן זה במדור קדימה זבות
 המצרפים קוראים של למבתביהם

למבתכים. תצלומיהם את

1443 הזח העולם4


