
 ברית־ כי לפנינו שהתגאו ישראליים רים
 באמצעות לישראל, נשק מספקת ר,מועצות

המצרי. הצבא
העי המיג של במיקרה מזמן, לא אפילו

 בעתונות שוב זו גאה נימה חזרה ראקי,
 קאריקאכורות גם שצויירו לי נידמה שלכם.

כך. על
 ש־ בעוד כי פמוע פעולת הוכיחה והנה
 נשק לאספקת דואגות ועיראק סוריה מצריים,

 לא במידה ישראל דואגת לישראל, רוסי
לירדן. אמריקאי נשק לאספקת פחותה

ה של ממשי גידול צפוי לישראל הודות
ה הנשק במיטב וחימושו הערבי, לגיון

הקיים. קונבנציונאלי
אמי מדיניות־בטחון קוראים לזה הידד!

 לדאוג עליך חלש, אוייב לך יש אם תית:
 להפעיל מי נגד לך יהיה ואז יתחזק, כי
כוחך. את

ארצות־הברית ניו־יורק, לוי, רוי

נחת רוב
 )1527 הזה (העולם גרמני״ הולדת ״יום

 המד מצד הן יהודוני, טיפוסי מיקרה הוא
 שכנראה אורחיה, מצד והן העלובה כירונת

 בחלקם, שנפל הכבוד על נחת מרוב התמוגגו
הגרמני. של לביתו כשד,וזמנו

חיפה הרפז, א.

המשותך למיצוי
 בודדת פיסקה מניסוח להסתייג לי הרשו

 כוח — הזה העולם ועידת על בדיוזחכם
 לכך, פרט שהיה, )1529 הזה (העולם חדש

 לדיעות הולם ביטוי ונתן ואובייקטיבי, שקול
כאחת. והמיעוט הרוב

 דויד מר של בחירתו כי חושב אינני
 כ״מחווה״ באד, התנועה יו״ר למג! ארנפלד
ה בשם לדבר כמובן, מוסמך, אינני כלפיו.
 אך זה, לתפקיד בבחירתו שתמכו צירים
 ההכרה היד, זו לבחירה המניע כי לי נראה

 מעל להתעלות ארנפלד של הכנה בנכונותו
 בתנועה, המשותף למיצוי ולפעול המפריד

חבריה. בין הדדי וכבוד סובלנות יחס תוך
הרצליה יעקבסון, דן

מיוחד סוג
 מסמלת בבית־שאן, שצולמה זו, תמונה

הישראלית. הדמוקראמיה של חוסנה את
ו־ מתחבאים המורדים שבעולם, ארץ בכל

מפית־שאן הירקן
 הם כאן, ואילו הרשות. מעיני מסתובבים
כל. לעין ומזדהים מצטלמים

 מורד אלא סתם, מורד זה שאין שימו־לב
נדיר. מורד — מיוחד מסוג

תל-אביב כספי, עמי
 המצוי הירקן של שמו הוא נדיר מורד

תמונה). (ראה
צודקת לעולם טעות

ת את הסטודנטים על להטיל ו י ח א ל ה
(הארץ). בחולה טיפול

פוזח־וזקווה הלפרן, מרדכי
 עבר־ בני על המשטר של יתרה השענות

י הירדן ח ר ז א (הארץ). ה
ירושלים ציוני, רחמים

 תינתן זה כמדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתכיהס

למכתכים. תצלומיהם את

^ סבל ם עי צ פ  מ
^ גרו<<ם
בגרות. ופצע*

 ומוכתם? מכוער פניך עור
 ננעצות כל עיני כאילו הרגשתן

 כעת איומה! הרגשה בן?
 ונוזל קרם עדורה בא לעזרתך

 שהמדע מוצרים אנטיספטי,
 עבורך. גלה המודרני
 הכמבלורופן מכיל עדוךה
 החיידקים את ומשמיד החודר
 הנקבוביות. בתוך עמוק עמוק

ה עד ר  פגמים, מרחיק ו
 במהירות בגרות ופצעי גרויים

 את ומרענן מזכך וביסודיות,
 מעולם. היה שלא כפי עורך

 היום עוד ה עדרך קנמה)
 המרקחת. בבית
 בטחונך שונה! הרגשה איזו

 ומראיך אליך חוזר העצמי
ל״י. 3.65 כך! על מעיד

ם ר טי ונוזל ק פ ס טי אנ

קי עור למען א נ ברי ו
ת וביניהן היופי, מלכות כ ל מ ״ ״ ם מי שג ,1966 ה בי ה, א פ  נסיעתה לקראת פ
ר העניק לפריז, ״ ח ״, בי אי רי  מתוצרת שמלות רמבם) רחוב (פינת 82 אלנבי ״
״, אופנת או רי ה את והכניסה במקויריותה, המצטיינת ״ ו י ו ״ ״ ה רי  לשוק מ

המרגי ולנשים לנערות אופנה ,¥£8 נקראת החדשה האופנה היום הישראלי.
צעירות. עצמן שות

לו... טוב לא

 קראי ת?1ם?כאכיט?הצטנג1ת
 לילד תני בזמן,ובינתים לרופא

 וטעימות בטוחות טבליות כמה
 הטבליה בטוחות: לילדין. של

 ועונה בקפידה עשויה הזעירה
 של המיוחדות הדרישות על

 מכילות לכך נוסף הילד. גוף
 קיבת על המגן חומר הטבליות

 טעם טעימות: הרגישה. הילד
 לילדין רענן־טבליונת תפוזים
 ועוזרת התנגדות ללא נלקחת

ל״י 1.90 במהירות.
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בעו ביותר הגדולה הנדונייה
 בתו פאטינו, לאלנה ניתנה לם
 דון מבוליביה המיליונר של

 שנתן פאטינו, איטורבי סימון
 1929 בשנת נשואיה עם לבתו
 דו־ מיליון 22מ־ יותר של סכום
 שנאמד הכולל הונו מתוך לאר,

דולאר. מיליון 350ב־
 לחשוב חייבת אינה מיליונרית

 אשה, עושה מה אבל תקציב, על
 מבלי מושלמת בהופעה הרוצה
הכס יכולתה מגבולות לחרוג

ב משתמשת כזאת אשר, פית
 הרגל על הנראים ״מרסי״, גרבי

ש מכפי שלושה פי עלו כאילו
 באיכותם זהים הם באמת. עלו

 הם (לכן ביותר היקרים לגרביים
 כמו בדיוק בפאריס מבוקשים
 לצימצום הודות אבל בישראל),
 יכולים אנו שמסביב, ההוצאות

בהח עממי במחיר אותם להציע
 ״מיקרו־ רשת גרבי ששה לט:

 — נאה בארנקון בודדים מש״
 — שי גם ואתם לירות, 7ב־

 מסידרה אחד מפתחות מחזיק
כוכבי־זמר. שמונה של
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ננו ם. אי עי ד ו  י
ם אבל ש א מ ת ש ה גם ת ת  א

, ן י ז ח בתיאלי ט ב ק ל ו ח  ת
ך שורשי תי  ובודאי שערו
ע נ מ ם ת שי ק ש נוראשך. ק

ה ס ם ס1< ע ו ת י ן א ש א  ר
ר פ ס מ ת ב ו פ י . ט ן י ז י ל א י ת
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