
לי הציעו ולא הצעתי לא
 מזכיר של התפקיד בחשיבות מזלזל אינני
 העתונאים, אגודת

היי ולא — איני אך
לתפ מועמד — תי

מועמ על זה. קיד
ק האפשרית דותי
בעתונכם. רק ראתי
 ולא אז, עד לא
ני לא מכן, לאחר
ב שיחה כל הלתי
הצע לא לכך, קשר

לתפ עצמי את תי
 לא והתפקיד קיד,

ה תפקידי לי. הוצע
הכת כראש נוכחי,

אח ידיעות של בים
 של ותעסוקה מלא סיפוק לי נותן רונות,
ביממה. שעות משמונה יותר הרבה

תל־אביב להב, יוחנן

הערומה האמת
 כשישראל פעם, השתנו. שהזמנים איך
 היא פלשתינה, אלא ישראל, היתד, לא עדיין
 ארץ — פורחת היא עתה שוממת. היתד,
ודבש. חלב זבת

 תיירים למשוך נזקקים היום אם ובאמת,
אב עדה גלויית־הלב, הגלויות נערת בעזרת
ב שפעם, הרי ),1531 הזת (העולם רמוביץ

)1913( מפלשתינה גלויה
גלויות. בדואיות בעזרת זאת עשו פלשתינה,

 אני שנה, 54 מלפני ההוכחה, גלויית את
 לאוספי אותה שתחזירו בתקווה לכם, שולח

ב פעם לפרסם מתכונן אני אותו הפרטי,
 הארץ על הערומה האמת ״כל ספר צורת

היעודה״.
ירושלים וינר, שלמה ן

— מפלשתיוה גלויה גבי על בדואיות
תמונה. ראה

והטמאים״ ״הערלים
 הכבוד כל את נותן פרייס שאול הקורא

זה במדור הודיעו אשר הישראלים, לאמנים י
 שתופיע צה״ל של להקה לשום יכתבו לא כי

).1529 הזה (העולם הגרמני בקולנוע
 המאיימים הללו, הדון־קישוטים על לי צר

 את יחרים לא אם תרבותי בחרם צד,״ל על
 מעורר אנשי־הרוח שעושים הרוח גרמניה.

אנו אידיאל למען הקרבה של ראשון רושם
ראשון. ממבט רושם רק זהו אבל שי.

 השלילית הרוח את שמפיח מה למעשה,
עינאה, של פרימיטיביים רגשות הם הזאת

הגו יכירנה, לא שהזמן במסורת שמקורה
העמים. שאר כל על עדיף היהודי שהעם רסת

 ״הגויים על מגבוה, הזה היהודי המבט
לבע צרות די הביא כבר הטמאים״, הערלים

 מצפים אנו שמהם שלנו, אנשי־הרוח ליו.
 שוברי אנוש, ביחסי הקידמה חלוצי להיות
 את מבלים — העמים בין ההתבדלות חומות

 וזאת שינאה, של גרד, בהעלאת ואונם זמנם
גר עם מקיימת כבר שמדינת־ישראל בשעה
השטחים. בכל יחסים מניה
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גרהעז
בגרות. ופצע<

 ומוכתם? מכוער פניך עור
 ננעצות כל עיני כאילו הרגשתך

 כעת איומה! הרגשה בך?
 ונוזל קרם עדורה בא לעזרתך

 שהמדע מוצרים אנטיספטי,
 עבורך. גלה המודרני

 הכסכלורופן מכיל ה דור ע
 החיידקים את ומשמיד החודר
 הנקבוביות. בתוך עמוק עמוק

ר ע  פגמים, מרחיק ה דו
 במהירות בגרות ופצעי גרויים

 את ומרענן מזכך וביסודיות,
 מעולם. היה שלא כפי עורך

ר ע קנמה)  היום עוד ה דו
 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

...1ל טוב לא

 קראי ת?1ם?כאבים?הצטננ1ח
 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.

1ח 1ס1 1 1 3
מ י י ״ ס ט ן י ד ד י ט ד די ל די ז

לון יקינטון, חנן חו

קורסי־ערב נפתחים השבוע

ת >. או מד ש ח ד
ובנין תעשייה

 אמפר 60 - הסמכה בחינות לקראת
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השפוק מרכז
 ומוזאיקה בנין עבודות סוגי כל מקבל

 בנין ונגרות מסגרות
וטפטים פלסטיק תריסי
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