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 ״.7 ״נקה אל-סגון של במקלחת וערב בוקר כל

 לו ומאפשר העור נקבוביות את מטהר ״7 ״נקה
 מלא יום לן מעניק הוא לכן חופשית. נשימה
שלוה. לילה ושנת רעננות

יח״ר תוצרת ים • בע״מ נקה ב צ י ים המפ ד ית חברת היחי ר ו מ ״ ע ב נ

ס ר ו ת ק ו י נ מ ג ו ד ל
 בע״מ׳ תערוכות לארגון החברה אל בכתב לפנות נא

תל־אביב. ,2425 ד. ת.

 קיבלת
 חשבונך,

 פרע נא
בדוקדם. אותו

)3 מעמוד (המשך
 החילונית הציונות של רבות לעובדות־יסוד

ממש. תסולח, לא
 חשבון על למסעות־עינוגים שנבחרו נראה
 או פרוטקציה להם שהיו משום המדינה,
 מסוגלים שהיו משום ולא טובים, קשרים
 ביחס ציבורי־פומבי, מיבדק או מיבחן לעבור

בחו״ל. למלא שעליהם לתפקידים
 להם שאין בגלוי מודים גם אלה שליחים

 חילי־ ש״ציונות מסבירים אקדמאיות, ידיעות
מחוק־לימודיהם. חלק מהווה אינה נית״

 כתב אל־גאזאלי, הגדול, הערבי הפילוסוף
 להתקיים: תלמוד־הדת על כיצד במסתו

 תוצאות להשיג לאדם מאפשר שקר ״אם
ערב תועמלנים מותר.״ זה שקר חיוביות,

 נוכחו אחרים אנטי־שמיים ואנטי־ציונים יים
 תעמולת־כזב להפיץ יכולים שהם לדעת,

 — דבריהם את יכחיש שמישהו חשש ללא
 אינם כאחד ולא־יהודים יהודים כי יען

העובדות. את יודעים
 בישראל היהדות את לגייס איפוא, חיוני,

 מידע־הציונות את להם ולהקנות ובאמריקה,
 על־יוי רק לעשות אפשר זאת הבסיסי.

 ובאמריקה. בישראל מתאימה תוכנית־חינוך
 אמריקאים, ״רבנים״ על לסמוך לישראל אסור

 הם החילונית. הציונות תורת את שיילמדו
שלהם. לסיר־הבשר חוששים

ארה״ב דטרויט, ן,1 סול עו״ד

משונים? גיבורים
 מובן הזה. העולם למיקרא נהניתי פעם לא

 ול־ המקוריות לדיעותיו זקוק שעיתונכם
 ברם קיומו. לצורך הפיקאנטיים חלקיו

 כוונתי מטרתו. שהחטיא נדמה 1618 גליונכם
 לאן וכן בשאבאבו ״רה האלוף לכתבות

 העולם לו מצא יפים גיבורים אן. הולכת
הזה!
 על דווקא להגן העיתון נחלץ מה על
 הצעיר, את לגנות ראוי' פישפושע? אותו

 ב־ ופגע שסיכן ונטול־רסן חסר־האחריות
בחיפה. גניבה על לדבר שלא עוברי־אורח,

חיפה קניספל, גדעון

 שאבאבי, על הגך לא הזה העולם #
 עבירותיו אולם כפשוטה. אינפורמציה מסר
להתנה בהשוואה פעוטות היו שאבאבו של

 את שסיכן וקצין־בכיר, איש־ציבזר של גותו
יותר. הרבה העוברים־ושבים

לאמנות רבות פנים
 האדם את רואה תומרקין הצייר רק לא

 ).1616 הזה (העולם מוזרות בצורות
 — מסויים אדם ראו חאן־יוניס ילדי גם

 משונה כצורה — עבד־אל־נאצר ושמו
 מלאך־שלום של דיוקן בעל כאליל, ביותר:
 המופיע בעל־טיל, גם אך בידו, יונה המחזיק

 על־ שנמצאו אלה ילדים של ציוריהם ברקע
צה״ל. ידי

כפר־סבא קוראה,

 ראה — כמלאן־שלום נשיא־מצריים •
תמונה.

ס
המלאך נאצר ציור

 תינתן זה במדור קדימה זבות
 המצרפים קוראים של למבתכיהם

למכתבים. תצלומיהם את

1620 הזה העולם


