
 הנשית בדרך
המיוחדת
יגמהידות בביטחה

 השחי. בתי הזרועות, על לשמוש
 על גם לשמוש נבדק הרגליים...

הפנים. עור
 והמכיל הריחני בויט־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' בויט־או טפול אחרי מ״צל״.

^3.80ןאחרת שיטה כל לך ל״ו (.כמיושנת שיער להורדת

מכתבים

חי נינ-נו דיקקו מחנו

סירחאן שד אמו
 אתם מזכירים בו מאמרכם, את קראתי

 סיר־ של אביו את גם )1606 הזה (העולם
 אתם סירחאן. בישארה הוא סירחאן, חאן

 חיי- על מסויימת אחריות עליו מטפילים
משפחתו.
 קבלו האם, ולא האב, רק אשם לדעתי

נודע בו ברגע סירחאן, מיירי של תצלום

 להוציא עמד הוא ועובדה: אלה. תיקים
אחיו. קנדי, ג׳ון רצח על ספר

 עיוותה תהליך זהו חוזים שאנו מה לא.
 ב־ המתגלם האמריקאית, הדמוקראטיה של

הכו והכומר קנדי האחים נגד מעשי־הרצח
להצ יש כך ועל קינג. לותר מארתין שי

טער.
תל-אביב ליברמן, יהושע

עבודה לדא שנתיים
הי נקלטתי לא ׳.65ב־ לצה״ל התגייסתי

ב 30ב־ ממאסר. פעמים כמה ברחתי טב.
 ניגשתי .24 צבאי פרופיל עם שוחררתי, מאי

בחי חברת־החשמל הקבוע, עבודתי למקום
ופיט בפנקס־המילואים מבט העיפו שם פה.
פיצויים. לירות 500 עם מייד אותי רו

מע איש ואין ימים, שנתיים חלפו מאז
,בוד החוזרת: הסיבה בעבודה. אותי סיק
 הצבאי.״ עברך את קים

 לפני — אמי ׳.67 באוקטובר נפטר אבי
הב אחי הוא בי היחידי התומך שנה. 15

 יום, 40 משך למילואים, עתה שנקרא כור,
 ירושה: אחריו השאיר אבי יתר־על־כן:

 לירות. 8000 בםך בחברת־החשמל, פיצויים
 חברת- מעכבת חודשים תשעה מזה אך

שונות. בטענות הכסף, את החשמל
 הייתכן בחובות. ויותר יותר שוקעים אנו
הזה? כדבר

חיפה גרינברג, יהודה
דיין הצהרת
 מאלון שגנב / דיין שמו בשר, מעשה

 גם דיבר, גם / שטח־מחייה ובעד / הקנקן
הקטן. ההבדל גם וכאן / עשה

פתח־תקטה מור, מינה

הכותל על ליבוביץ
 הכנסת, יו״ר סגנית על זעם מלאת כולי
 ח״כ את שהפסיקה על נצר, דבורה הגברת
הפרו של דבריו את שקרא בשעה אבנרי
 מילה כל ).1607 הזה (העולם ליבוביץ פסור

זהב! היתר, הפרופסור מדברי
 חלק אותו את זאת, בכל תפרסמו, אולי
 לאבנרי ניתן שלא ליבוביץ הפרופסור מדברי
 הוא מה לדעת מתה אני בכנסת? לקראו
אמר!

שלים 1יר גדין, אסתר

 לקראו התכוון אבנרי שח״כ הקטע •
מו, בתום תן שלא נאו מו, לו ני  כלל לסיי

שעיהו הפרופסור דברי את  על ליבוביץ י
המערבי. הכותל
הקטע: הנה

מינו דתי. לדיסקוטק הכותל הפך בי
תל, לעשות שיש מה מ למד אני זה בכו

ת שני  עמוקה דתית משמעות בעלי מאורעו
ת האחת מאוד.  והאחרת ישראל, מתולדו

ת מו העולם. מאו
הצ המלך של מעשהו ישראל, בתולדות

הו, דיק קי  שלטון את למעשה חידש אשר חז
 הוא זרה, עבודה שעבד יהודה, בעם התורה

ת מן תר הנערצות הדמויו הד במסורת ביו
שראלית תית  ובין הי

 הגדולים המעשים
א עשה: שהוא ״הו

ת את  הבמו
 המצבות את
 האשרה את
ה־ נחש את

עשה אשר

 הסיר
 ושיבר
 וכרת

 וכיתת
שת  נחו
משה.״

תר זח  מאשר יו
 הניח אשר האבנים
אב הרשע, הורדוס

תל ני המערבי. הכו
שת נחש את ליכוביץ הנחו

על רבנו משה עשה
הגבורה. פי

 של אובייקט הפך שהנחש לאחר אבל
שה, של פולחן, הו המלך קדו קי  כיתת חז
תו, ה את מונה והתנ״ך או  הדברים בין ז

ה הגדולים ת. מבחינ דתי
ת ת בתולדו מו  איבן השייך העולם, או

שלת אבי סעוד, שו שולטת ה  מייסד בערב, ה
 את כבש לאיסלאם, הקנאית הוואהאבים כת

תן שנה מאתיים לפני ומדינה מכה  פקודה ונ
חמד, קבר את להרוס להת שבאו מפני מו

עליו. פלל
 הגיעו, לא דתיים אצלנו הנקראים אלה כל

 של לקרסוליו אחד, באל האמונה, מבחינת
שם הבין: שהוא הזה, הערבי הגוי אלו ״ה
אחד.״ השם הינו

תל מישרד־הדתות שטיפול מכאן  אינו בכו
ת בדת היהודית. לדת נוגע  בכלל אין היהודי

 האלוהים. תואר הוא קדוש קדוש. מקום
שיית יש קדושה  בקריאת הנוסח המיצוות. בע

ד (המשך )7 בעמו

 ■מים 7 תוך
ת שינייך ■היו בנו  ל

א ׳33 ל □ היו ש של מ

סקו מוצר חי בע״ם די

מי 7 לאחר ש י בטילאק שמו

טילאק
 שיניים: נגשחת □ת□ אינו

 הוא טילאק
שינ״סי׳ ״מלבין

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

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

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

אחת.

1:0013
שבירות צפרנים מחזקימים לחודש מספיקה — אחת לשפופרת

ם  שיניי
שן אבן ע״י

 טילאק עם הברשה לאחר
ם ג במשך מי י

צפרניים
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 ח סוד

 הד בנין חומרי מכיל
 ולחשל■ לגדול רושים

המ הצפרן, שומן מת
 חומרי מפני עליה גן

 או מודרניים רחיצה
 אחר. גורם כל

 צפר על שמרי :סודך
 בקבי נו־נייל עם נייך
 דקור וצפרניים עות,

 ו ממך יהיו ושבירות
 צפר ובמקומן הלאה

 וחזקוו יפות ניים
 מר לידיך ישוו אשר
 ו אלגנטי נאה, אה

׳5.5ץ״ חטוב.

 מתמוטטת סירחאן מיידי
ידידה כזרועות

בפאסדינה. היתר, כשהיא מעצר־בנה, על לה
ה ל ו , ש ן ו ר ל  ארצות־הברית ניו־יורק, א

 ראה — סירחאן סידחאן של אמו •
תמונה.

הביש העסק
לצי גיליתם שסוף־סוף מאוד שמח אני

 (העולם המפורסם העסק־הביש סוד את בור
 כשמצאתי הופתעתי ממש אני ).1607 הזה

ממ נפלה מדוע הסיבה את האחורי בעמוד
בזמנו. בן־גוריון, שלת

תל-אביב הוכההר, תיאודור

 הזה הביש העסק בכל ברור שלא מה
 נתן מי )2( הדמויות? היו מי )1( :הוא

 לפוצץ ההוראה את
 בתי־ר,שגרירויות את

 את ועימם בקאהיר
לבון, שלנו? הרשת

 או ,שר־ד,ביטחון אז
כלומר,, — קציניו

ה־ וראשונה, ראש
דיין? משה רמטכ״ל

ב י כ , א י מ ר ב
 תל־אביב

ד )1( • ל־ בניגו
עד סיפור־המעשה,

 שמות שמורים יין
 האחרים המעורבים

מטעמי־ — בסוד
טחון ו־ הבתים לפיצוץ האחריות )2( ;בי

 נקבעה טרם הרשת ולחיסול תיבות־הדואר
הזה. היום עד סופית,

:1 ישראל״קאהיר־דמשק כרית
הו ירדניים עיתונים של שלימה בשורה

 של מצריים כי הידיעה ,1959 בשנת פיעה,
 קא־ לאיחוד להצטרף לישראל הציעה נאצר

 גם טענו ימים. באותם שקם היר־דמשק,
סירבה. שישראל
 עבד־אל־נאצר את לנגח כדי נעשה הדבר

 מעניין: אך הציונים.״ עם כ״משתף־פעולה
 שמועה או — ידיעה אור ראתה לא מעולם

 הישראלית. בעיתונות זו —
מדוע?

ת י ר ו , נ ן י י ט ש ד ל ו  אשקלון ג

ן ו י נ כ ט ה ־ ת כ י ס מ
הסטו ״מרד״ את (?) שחקר שלכם לכתב

ש מי ):1606 הזה (.העולם בטכניון דנטים
מעונ שנתי, בנשף־סטודנטים מהפכה מחפש

 עושה כהן־בנדיט את להראות כנראה יין
בקבוק־מולוטוב. לתוך צרכיו

י פ , ר ל א י ר חיפה הטכניון, פ

כוכי
 שחששו משום אולי, נרצח, קנדי בובי

 לו תהיה לנשיא שייבחר ׳שלאחר רמי־מעלה
 כך רצח־אחיו. של לתיקי־החקירה הגישה

).1606 הזה (העולם אבנרי אורי סבור
 אם (א) הגיוני: לי נראה לא זה הסבר

 להסתיר יכלו הם רמי־מעלה, באמת אלה
ד,בית לכם בובי בוא לפני התיקים את

 אילו חסרו, לא ז״ל קנדי לבובי (ב) ד,לבן.
ללא גם האמת, את לברר האמצעים רצה,

כרמי

1608 הזה העולם


