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בע״מ נקה ביח״ר תוצרת

קל יותר הרבה
 משוכלל הכל כי
 וחשמל, גז יש כי

ש... סינטבון! וי

 ויעיל חסכוני סינטבון
 רגיל. סבון מכל

 ופועל מקציף סינטבון
וקשים. קרים במים גם

 גם מנקה סינטבון
 הצינורות את

סתימתם. ומונע

נכון לבל סינטכון

בע״מ נורית חב׳ המפיצים

או־קיי פרסום

ד ל כ י ה/ ה

לד׳ןד׳י<ן

 היד. הידיים על בהליכה העולם אלוף
 1900 שבשנת האסלינגר, יוהאן האוסטרי

קילו 1440 של מרחק זו בצורה עבר
 ומהלך יום 55ב־ לפאריס, מסינה מטרים

 במהירות יום, בכל שעות 10 של
לשעה. ק״מ 2,9כ־ של ממוצעת

 כמובן. הרגליים על הולכת גברתי, את,
 כבר בוזדאי — ללכת מרבה את ואם

אח נשים רבבות (כמו מנסיונך למדת
 של המיוחדים היתרונות את רות)

 הארוזה ,.מרסי״ קריסטל גרבי שישיית
 אותך ומשמשת אחד מהודר בארנקון

 גרב (כל רגילים זוגות חמישה כמו
אחר). גרב לכל מתאים

ר ^ א־ רק׳״ £ ׳3(/|
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דיו לריקוד סטו

ז א ג׳
ת הל הנ לוי שמעון ב

 ולמתקדמים למתחילים הלימודים התחלת

בוקר
 10.00 שעה ד׳—א׳ ימים

173 דיזנגוף קראום, גרטו־וז* סטודיו

ב ר ע
 7.30 שעה ה׳—ב׳ ימים

100 המלך שלמה קי,0קוב0אל נעמי סטודיו

מכתבים
בנצרת להד״ם
הב כאילו ידיעה הופיעה עתונים בכמה

ב חדש כוח — הזה העולם תנועת ריזה
 עם משותפת ברשימה הופעה על נצרת

רק״ח.
 לא כזאת החלטה שום מופרכת. זו ידיעה
תנועתנו. של כלשהו מוסד על־ידי נתקבלה

 - הזה העולם תנועת מרכז
תל־אביב חדש, כוח

 דוברי הכריזו בנצרת שנתקיימה באסיפה
 יהססו לא בנצרת התנועה נבחרי ני התנועה

 אחרי עירונית בקואליציה רק״ח את לשתף
זאת. תחייב העיר טובת אם הבחירות,

המסויימת החוקיות
 אז־ כי לי נידמה אבל ואתבדה, הלוואי

 תעזור לא בסוריה מלחמה מפני הרתכם
).1517 הזה (העולם הרבה

 והדרך מסויימת, חוקיות ישנה בפוליטיקה
מלחמ לפעולה בהכרח מובילה הישראלית

 כשזה בעיקר בצפון, השכנה נגד תית
ארצות־הברית. של לאינטרסים בדיוק מתאים

ן ן, י די חדרה י

התמימה האהבה
 ל־ מהלב משהו לכתוב מתחשק לפעמים

הנכ ראש־ממשלתנו
ולפקי־ לשריו בד,
ונמשיך ממינו דיו:

 אך מרומים, להיות
ל רדו מכם, אנא
האו ממרומי רגע

 אתם בו לימפוס
מח ורכזו יושבים,

ה בנו, שבותיכם
אזרחים.

שאנח תחשבו אל
ל ודעו עיוזרים, נו

 שהוא כוח שיש כם
זוהי — מכם חזק

 תמימה אהבה אותה
ל ששקדנו בעולמנו, קטנה פינה לאותה

לד, ושקוראים ולטפחה, לגדלה הולידה,
מדינת־ישראל.

 בני-ברק רייטמן, שדמה

העצוב היהודי
 הזה (העולם שהולצברג הגורל, צחוק זהו
נקרא במדינה, עצוב הכי היהודי ),1517
שמחה. פרטי בשם

 מצפון לו יש לו. הכבוד כל אופן, בכל
בישראל. הרישמיים הגופים מכל יותר

חיפה ברונשטיין, זאב

הקדושה החסימה
 נהריה במרכז מצאתי כיפור יום בצוהרי

למשט כך על והודעתי פרימיטיבי מחסום
 רכוב שוטר הופיע דקות עשר כעבור רה.
המחסום. את והסיר קטנוע, על

 אך אותו, שאצלם לכך התנגד הוא אגב:
המוכיחים התצלומים, את בזאת מצרף אני

רייטמן

כנהריה כיפור מחסום

 שקטה לעיר אפילו הגיעה הדתית הקנאות כי
כשלנו.

נהריר. שיין, עזריאד
תמונה. ראה — המחסום

חלוד ברז
 על קטן״ ״עולם במדור לרשימה בקשר
 הייתי ),1516 הזה (העולם הערביים הכפרים

 בכפר לבקר רגש קצת עם אזרח לכל מציע
 עשו מה ולראות ירושלים, בהרי סטאף,
 לא עיניו במו זאת ראה שלא מי ממנו.

)6 בעמוד (המשך

1518 הזה העולם


