
שחי, בתי הזרועות, על לשמוש  ה
 על גם לשמוש נבדק הרגליים...

הפנים. עור
 והמכיל הריחני בייט-או השמוש

 ביותר הנשית הדרך זו — למלין
 מרחי רצוי. בלתי שיער להרחקת

 קוסמטי קרם כל כמו בפשטות אותו
 עד השערות יעלמו דקות תוך אחר.

 בלתי ריח או לכלוך ללא לשורשיהן
נעים.

 אפילו לשמוש נבדק העדין, ויט־או
 זרועותיך, את משאיר הפנים. עור על

 ונקיים חלקים השחי ובתי רגליך
 תיראה בייט-או טפול אחרי מ״צל״.

 אחרת שיטה כל לך
3.80שיערכמיושנת. להורדת

 צפו־ניי
ת פו  י

ת קו חז ו
 : החטובות הידים סוד
 בצפר־ טפלי : קל כה

 גדילתן ובמקום נייך
 בשבוע אחדות פעמים

 את מורידה כשאת (או
 •ראי ב־נו־נייל. הלכה)

 וסדקים שברים כיצד
יג וכיצד מיד נפסקים

במהי צפורנייך דלו
 שלמות ותהיינה רות

וחזקות.
 נו־נייל : נו־נייל ה סוד

הד בנין חומרי מכיל
ולהשל לגדול רושים

המ הצפרן, שומן מת
 חומרי מפני עליה גן

 או מודרניים רחיצה
 אחר. גורם כל

 צפר- על שמרי :סודך
בקבי מעייל עט נייך

 דקות וצפרניים עות,
ו ממך יהיו ושבירות

 צפר־ ובמקומן הלאה
 וחזקות יפות מים
מר לידיך ישוו אשר

ו אלגנטי נאה, אה
חטוב.

ק חז שבירות צפדנים מ
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מכתבים
י ״ ? א ה מ ל ש
 א״י למען התנועה הצעות לפי נלך אם

 בארץ מיעוט נהיר, קצר זרו תוך השלמה,
 ליתר שיוזי־זכויות ניתן אם — דמוקראטית

הלא־יהודיים. האזרחים
 שנשבענו כולנו אז, נלחמנו? זה בשביל

 שהמדי־ איך נראה תיפול״, לא מצדה ״שנית
פשוט אלא נופלת, אינה אומנם נה־מצדה

לאט־לאט. ודועכת יורדת
ן ב ו א , ר ק י ד ו  איטליה סיינה, ד

 האגף לגבי רק צודק רודיק הקורא •
 האגף השלמה. א״י למען התנועה של המתון

מיל בגירוש בחשאי, דוגל, הקיצוני־פאשיסטי
יציאתם. ״עידוד״ על־ידי ערבים וחצי יון

והערכים הפדראציה
פדראציה. בהקמת דוגלים שאתם נראה

ו606 הזה העולם

צו קו מו פ ס ד׳ ע־ חיפה נ

ך  ■מים ד תו
ת דייויעו ■הין בנו  ל

בי א ב ל ס היו ש ל עו ב
ם ת שיניי המז  מזנ

טין שן אבן ע״י קו וני
 טילאק עם הברשח לאחר

שן ם 3 בס מי י

מי 7 לאחר ש י בטילאק שמו

טידא?
 שיני*□: משחת סתס אינו

 הוא טילאה
׳,שיניים ״מלבין

 י אשר חדש, מדעי תכשיר הוא טילאק
 והמסוכנת הצהובה השן אבן _את מרחיק
 שינייך היו לא עתה עד חומים. טבק וכתמי
 טילאק לחיות. יכולות שהיו כפי לבנות
 אם טהור. ללבן שינייך צבע את יהפוך

 לטיפול עבור יום, יום נאה להיות ברצונך
 עבור .ובטוח, מדעי מודרני, ושיניים פה

בטילאק. לשמוש
 בשפופרת שמוש לאחד ההבדל את תראה(י)

אחת.

*1 0 6 1 3 1
ימים לחודש מספיקה — אחת שפופרת

קללות, הרבה הזה העולם שמע חיי* כימי
 שמעולם נדמה אך מחמאות. וכמה כמד, וגם
 החודש, מאשר יותר גדולה מחמאה זכה לא

 עורך את זר הוגה־דיעות השווה כאשר
 ולמרטין איינשטיין לאלברט הזה העולם
בובר.

 מזכיר אמריקאי, הוא בוכר ד,נרי הכומר
 בארצ-ת־ הנוצרית האוניברסיטאית התנועה
ו אקדמאים אירגוני מאוגדים בה הברית,

 מאחוריו הנוצריים. הזרמים מכל סטודנטים
 של באוניברסיטה שלמד אחרי ארוכה. דרך

 כמתנדב עבד 1958 שנת של ובקייץ ביירות,
 בבניית כפועל עבד שם ישראלי, במושב
 הוענק דוקטור התואר עיראק. לעולי שיכון

 פרייסטון מיכללת של דת ללימודי בחוג לו
המהוללת.

 בענייני־המרחב, לידען הנחשב בוכר,
 הישראל׳ית־ החזית עברי משני שחי מאחר

 האמריקא״ כתי־עת על־ידי נשאל ערבית,
 מלחמת־ לגבי שאלות כמד, אישום היהודי

ב הציונות את מאשים הוא ששודד,ימים.
 את מעולם הבינה שלא בכך היסטורי, מחדל

 הסתמכות מתוך הערבית. הלאומית התנועה
 ישראל כי אומר, הוא הזה, העולם דיעות על

רעיוני. לשינוי־ערכים זקוקה
 הוא אבנרי אורי כי ״ייתכן בוכר: טוען

 מדוייקיס הס דבריו אן ישראל*, בתוך בודד
הציו של ש,הפאן־יהדות באומרו ונבואיים.

 הפאן־ של האנטי־ציונות את מזינה נות
ערביות׳.״

מתלה שיהודי־העולם כך על מצטער הוא
 ישראל, של הצבאי הניצחון מן רק בים

 ומשוחרי־השלוים מאנשי־המוסר ומתעלמים
בעיק־ כי האימרה נפוצה באמריקה בארץ.

 את בעולם יהודי כל מרגיש המלחמה בות
 על מטרים.״ שלושה ״גובהו כאילו עצמו

בוכר: אומר כך
איינשטיין, כל של הכישלון דעתי, ״לפי

ל אבנרי אורי וכל בובר בל מאגנס, כל
 עם שיתוף־פעולה של רוח בישראל השלים

 מכישלונות אחד כל — המרחב מדינות שאר
 ניצחון מאשר יותר הרבה מפואר היה אלה

 חסרי- לוחמים במלחמת־ששת-הימים. ישראל
 יהודי לכל להעניק צריכים היו אלה מורא

מט שלושה שגובהו להרגיש סיבה בעולם
העתיד.״ לקראת לתקווה ומקור רים,

 מעולם נפגש לא שבוכר הוא המעניין
 מחברי־המערכת. אחר מישהו או אבנרי עם

 שקרא המאמרים על־סמך לדעתו הגיע ■הוא
 וב־ בישראל נסיונו סמך ועל בחוץ־לארץ,

ביירות.

ת ו י ר ל ו פ ו פ ל ה  ודיעותיו הזה העולם ש
השפ להם שיש בעולם, רבים חוגים בקרב

 ישראל, כלפי דעת־הקהל על מכרעת עה
 פרויס, טדי דבר, מאנשי אחד את הביאה

 ההסברה אל להוסיף אפיקורסית: למחשבה
המתב בחו״ל, משרד־החוץ של השיגרתית

 ההולב־ם מטבירים־מטעם על כולה ססת
על שתתבסס חדשה, הסברה מערכת בתלם,

ד •  ״מיית־ האמריקאי במושג משתמש בונ
 לשום שיין שאינו עגל שפירושו: ריק,״
לן שאינו מדינאי — ומכאן עדר,  בתלם הו
מפלגתי. מימסד לשום שיין ואינו

ל והזוכים בתלם, הולכים שאינם אישים
עצמם. בזכות בעולם כבוד

 המכובן לכישלון הסיבות על עומד פרויס
 ומאשים דעת־הקהל, על במאבק ישראל של

 לתנועה המתחנפים ישראל, שרי את בכך
ו ולעתיני־הערב, ארץ־ישראל שלמות למען

 המבאישים נאומים משמיעים כדי־כך תוך
 שלנו ״הדימוי בעולם. ישראל ריח את

 ושובינים־ נוקשה מדינה של הוא (בעולם)
 ביחס גמישות לשום מוכנה שאינה טית,

המיסכנים.״ לערבים
 על לדבר קשה בצדק: פרויס, מוסיף
 שרי־ממש־ אם מנגנון־ההסברה, של כישלון

נחפ שכאילו נאומים נושאים מסויימים לה
ה שופרות־התעמילה של מידתם לפי רו

וד,קומוניסטיים.״ ערביים
 להראות ברדס: על־ידי המוצעת התרופה

 דמוקראטית, מדינה היא ישראל כי לעולם,
ריעות של מאוד מגוונת קשת יש שבה

 את לעולם להציג בדי-בך ותוך והשקפות,
 הנאבקים בישראל, כוחות־שלום של קיומם

בשוביניזם.
 בלחי־ דיעות בעלי אנשים בארץ ״יש

אן פרוים, אומר מקובלות,״  התומכים ״
ה המלחמה שאלת המוסכמת במדיניות
 הוא ברוגמד, ותוצאותיה.״ סיבותיה אחרונה,

 ועמוס סנה משה ד״ר אבנרי אורי את מביא
קינן.

רן אין אבנרי: על פרויס אומר  להתפעל צו
 להסכים כדי בשבועונו מתמונות-העירוס

 שמאלניים חוגים עם אבנרי של שקשר,יו
 יכולים המדיני, במאבק ועמדתו (בעולם),

 העובדה ישראל. של עמדתה להבהרת לסייע
 לערביי־ שוויון־זכויות למען תמיד שלחם
 דמיבצע־סיני. הצבאי המימשל ונגד הארץ
חשיבות.״ מישנה לעמדתו תיתן

 כמובן מח-בת היתד, כזאת הסברתית גישה
 — משרד־החוץ בגישת מוחלט שינוי־ערכים

שי דמוקראטי. לגיוון טואטליטרית מאחידות
 כאשר גם — באופק נראה אינו כזה נוי

העול הסטודנם־ם מהפכת של העצום הגל
 בבירוי־ פונה הקומוניסטי) לגוש (מחוץ מית
 המושבעים ידידי־ישראל כאשר ישראל, נגד

 עורף לר, לפנית מתחילים מתמול־שלשום
 לספק עומד קנדי בובי רצח וכאשר בגלוי,

 עולמית תהודד. בעלת במת־הסברה לערבים
 והבלתי־נכונות הנכונות טענותיהם, להשמעת

כאחד.
-¥■ * *

ל, ה אכ א מ ח  ראינו לגמרי אחר מסוג מ
 תנועת־ של תא־הסטודנטים של בעיתון
בו: נאמר החרות.
י הגדולים הפוליטיים יריביה ״שני  ט

 ומצד מע״י, אחד, מצד הם, ■(זנועת־החרות
 ניגוד משום בכך ויש אבנרי. אורי שני,

 החולש ביזרוקראטי, מפלגתי, ענק — סימלי
 הפוליטי; הסימסד המדינה, עמדות־מפתח על

ה הנון־קונפורמיסט הבודד, האדם ומולו,
 ״הישחקות־ על מדבר המאמר בעל מובהק.״

 מכיוון אבנרי,״ אורי לבין מע״י בין חרות
 ב־ השתלבה החרות תנועת כי סבור שהעם
 הוא הזה העולם וכי בארץ, הקיים מימסד

ל ההתנגדות של העיקרי נושא־הדגל עתר,
מימסד. אותו


