
מכתבים

ניר

)3 מעמוד (המשך
 עונש כבר בוטל שבה במדינה קורה וזה
רמת-גן רונן, מאירהמוות,

בפוייה חופשה
לחייב בכנסת, אבנרי אורי ח״ב הצעת

בבתי■ חופשתם את לבלות העובדים אח
פסולה — הבראה
).1506 הזה (העולם

 על להצטער יש
אשר שהח״ב כך

ל כדי לכנסת נשלח
נמ בכפייה, הילחם

ה אותה. מעודד צא
ל אדם נכריח אם

בבית- כלוא היות
לרוחו, הזר ההבראה

לי לו שנאפשר או
ב־ מחופשתו הנות

 בהרי אוהל־סיירים
ברכב או הגליל
הנגב בכבישי שכור

משפחה? קרובי אצל או
 מציע ארצו את יאהב בישראל שהעם כדי
.״ אבנרי .  נוף עם להתייחד אותו להכריח .

 דווקא (לאו הנוף עם ההתייחדות מולדתו״.
 לעשות הכפייה אך רצוייה, הפיסי) הנוף

הדתית. ככפייה כמוה כן
מבטון קריית ניר, שמחה

ככית־שאן פה סתימת
מליאה בישיבת נוכחתי שעבר בשבוע

 והייתי בית־שאן, פועלי מועצת של פומבית
לספר. רוצה אני שעליו למיקרה עדה

 בבית- התעסוקה מצב היה הישיבה נושא
 ולאחר נאם, המועצה שמזכיר לאחר שאן.

 את הסביר במקום לישכת־העבודד, שמנהל
במ האבטלה סיבת
 רשות ניתנה קום,

האו לנציג הדיבור
 לא דבריו פוזיציה.

מז בעיני חן מצאו
וחב המועצה כיר
 התפתחו ומיד ריו,

ש ויכוחים במקום
 גם אחריהם גררו

הקהל. את
ה מהקהל מישהו

 ואז להתפרע, חל
 המועצה מזכיר קם

 נועל שהוא והודיע
אני הישיבה. את

 מעוניין היה לא המזכיר האם שואלת:
 או האופוזיציה, נציג דברי את לשמוע

 האם אותם? ישמע הקהל כי רצה שלא
 מה ישיבה? לסגור צריך אחד מתפרע בגלל
 לירות עשר שקיבלו במקום, הסדרנים עשו
 היה אפשר אי מדוע הסדר? על לשמור כדי

ו המתפרע, את שתוציא למשטרה לקרוא
 לנצ-ג ולאפשר בישיבה להמשיך מכן לאחר

בשקט? דבריו אח לשאת האופוזיציה
בית־שא! כצראוי, דידיה

אזרח על יד
לציבור, הזה העולם יעשה טוב שרות

תצ־ את יפרסם אם
 ומספריהם לומיהם

שנש השוטרים של
 על מזמן לא פטו

 חף נער הכאת
מפשע.

 בכל להשיג יש
 הצילומים את מחיר

 מהם אחד כל של
ב ולפרסמם לחוד,

 שידע כדי שבועון,
או הם מי הציבור

שמרי השוטרים תם
 האזרחים על יד מים

שלווים.
 תל-אביב צייר, כרנשטיין, משה

צודקת לעולם טעות
 את תמיד הניף הוא כי טוען בן־גוריון

, פיתוח דגל ף ג נ  קיפל אשכול ואילו ה
(מעריב). אותו

גבעתיים יפאלי, אמדן
ם משרות פנויות י נ נ הסימ בתזמורת ג

(דבר). רשות־השידור של פונית
תל-אביב קליינר, יהודה

 תינתן זה כמדור קדימה ז*ות
 המצרפים קוראים שד למבתכיהם

למכתבים. תצלומיהם את

1508 הזה העולם

בצראוי

ברנשטיין

סובר
£8$ ט ^ ק מ ג51ק ק1¥1־ £ ח

ה ד ל

£ 8$ ע $- ק ש *ו\ ק4ק £ א א תר$ו

ה ז י ר א ב

£ ט8 ש8ק 3ק \5/ \ ק1¥1־ £ ח

תר$
ל א ר ש י ב

 אל־חלד נזפלדת מיוצרים סופר שרפ פרמה סכיני

 תכונות המעניק מרמי הקשייה תהליך העוברת מיוחדת,

 בפני עמידה וכושר וחיתוך, קשיות של גבוהות

ביותר. מדוייקת ההשוחה כך ע״י חלודה, היווצרות

 כימי ציפוי הגילוח סכין מקבל ההשחזה לאחר

׳ ! פ ן י - ^ - ס  פרמה למפעלי בלעדית בנוסחה ס

 הלהב של חודו על שומר זה מיוחד ציפוי בעולם, שרפ

ונעים. רך גילוח המעניק והוא ביותר רב גילוחים למספר

 של בצלופן לאריזה ועד הראשונים הייצור משלבי החל
 המכונה. רק הגילוח בסכין נוגעת הפלסטית, הקופסה
 על מגינה מיוחד, בציפוי המצופה הפנימית העטיפה

 על -ממידתו וגדולה ולחות אויר מזג שינויי מפני הסכין
למתגלח. כך כל החשוב העדין, בלהב לפגוע לא מנת

 שרפ פרמה סכיני את להשיג ניתן המתגלח, של לנוחיותו
 פלסטית באריזה סכינים 5:שונות אריזות בשתי — סופר

 בחומרים השיפורים כל קרטון. באריזת סכינים 3 או
 שרפ פרמה למפעלי בלעדיים הינם הייצור ובתהליכי

בעולם.

 מבטיחים סופר שרפ פרמה גילוח סכיני
 ומושלם. נעים מגילוח הנאה לן

 משובחים, גילוח סכיני לעצמך הבטח

הגילוח. בעת לעצמך ותודה
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 לנחת רשאי חנך

 מרח במכוניות
 רשיון ללא

התערוכה כשטח
 ייס כל ח&תוח

חצות עד 5ם־
,קארטינג״

 כל את שכבש הספורט
אירופה.

42 ,28 ,27 ,22 אוטובוסים:


