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שונה. עור לסוג אחד כל

רגיל עור
 106ב- השתמש במקצת, שמנוני או

 81116 1*601110 5113176 חומרים ללא
ורענן. גברי ריח ובתוספת שומניים,

יבש עור
 (ירוק) 1601110 5113176 ב- השתמש

 למכונה ולתת העור, את לסוך כדי
 הפנים. עור על החלקה אפשרות

ע״י מיוצרים 1601110 5113176 מוצרי

תו ן$1113 ש
או־קי פרסום

בשפת־היס הכנסת
תגו על ישראל, בכנסת ונכלם בוש אני
 בקשר אבנרי אורי ח״כ של להצעתו בתה

בחופי־הרחצה למצב
).1503 הזה (העולם
 תגובת זוהי האם

 לבעיה בחירי־העם
 הנוגעת מטרידה, בה

מ אלפים לעשרות
ה המדינה? תושבי

 עלבונות הטחת אם
 מהווה המציע בפני

 זוהי והאם תשובה?
ה להמוני התשובה
אזרחים?

 ה־ תשובתו את
 של בלתי־עניינית

 ד״ר הפנים שר סגן
בקול־ישראל. שמעתי בן־מאיר ישראל

תל־אביב סטודנט, יוסיפץ, סמי

קורה טול
 ח״כ את ששיסעו הדתיים, הכנסת לחברי

ו מעליבות בקריאות־ביניים אבנרי אורי
 יהודיים מקורות שציטט אימת כל מזלזלות,

 בנימין לח״כים ובעיקר בכנסת, נאומו בעת
 תמיד לזכור עליכם פרוש: ומנחם שחור

במומו הפוסל .כל כמו חז״ל, אימרות
עיניך״. מבין קורה ״טול או פוסל״,

בת-ים כן־יהודה, א.

תרנגולת כרעי על פרה
 תואר שמצבם לעובדים, המשותפת התכונה

 הזה (העולם ואוכל״ חוטף ״מי בכתבה
מרובות־ילדים. משפחות הנה: )1502

 ילדים חמישה־ששה בת משפחה כאשר
 דוחק, היא התוצאה אחד, במפרנם תלוייה

 האפשרות חיסול ובעקבותיו: עוני, לא אם
 נאות. וחינוך נאותה השכלה לילדים להקנות
איכות לירידת מביא ילדים ריבוי לפיכך,

 כן ועל המדינה, לרשות העומד כוח־האדם
 הלאומי. האינטרס את בתכלית נוגד הוא
 למעשה, שעומדת, אחת, קדושה פרה עוד
תרנגולת. כרעי על

 לדיון נרחב מקום מקדיש הזה העולם
 ותיב־ הילודה מניעת אין האם מין. בשאלות

נרחב? לדיון הם גם ראויים המשפחה נון
גבעתיים תדהר, מיכאל

 ״מי בכתבה איתי, הראיון פורסם כאשר
כל שיבוש חל כי הבחנתי ואוכל״, חוטף
 ל״י 23,000 לשלם הצלחתי כי כתבתם הלן:

 משכנתא לי נותרה וכי ״לדירה, הכניסה עד
ל״י. 7,000 בסך

 את קניתי כי לכתבכם, מסרתי בראיון
 משכנתא מזה ל״י, 23,750 בסך הדירה

בערך. ל״י 7,000 בסך
ם י י פ , א ל א ל בני־ברק י

האבטלה לוויסות הוק
 לדעתי, שנועדה, הצעה, להציע ברצוני

 את במעט להקל
העוב משפחות סבל
 להיות הצפויים דים

מובטלים.
ב היא: הצעתי

 מבני שאחד מידה
מוב כבר המשפחה

 בן- לפטר אין טל,
 וחוק אחר, משפחה
לש צריך המדינה

לעבו זכותו על מור
דה.

 בישראל כי דומני
 רבות משפחות יש

 וגם הבעל גם שבהן
 כזה, מצב למנוע צריך לכן עובדים. האשד-

מובטלים. יהיו האשד, וגם הבעל גם שבו
צי, יגאל נתניה גי

ויודפת יסעור
 הטבע- ,.עבודת יודפת, על בכתבה

ש בהחלטיות, קבעתם ),1501 הזה (העולם
 נמצאת היכן יודעים לא יסעור בקיבוץ
יודפת.

יס קיבוץ אחרת: מורות העובדות ובכן,
 יודפת מחברי שניים ליודפת; טיול ערך עור

 ביסעור; הצאן בענף הכשרתם את קיבלו
 בקבוצת כדורגל שיחק אחד יודפת חבר

חק מכונות השאיל יסעור משק יסעור;
אף מסויימת תקופה ובמשך ליודפת, לאיות
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