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הנשים הפגנות
 לי יש הערבים, שכנינו את שמכיר כמי
והתל הנשים של ההפגנות לחיסול הצעה

 בבתי־הספר מידות
הערביים.

ה שהנשים ברגע
 תצא יפגינו, ערביות
 של מחלקה לקראתן

תת אשר ח״ן, בנות
המפגי את פוסנה

אותן, תעלינה נות,
 אשר משאיות, על

ל ישר אותן יסיעו
יע שם אלנבי. גשר
ל הנשים את בירו

 המלך של רשותו
חוסיין.
 והו- בעליהן ואז

שיח יתחננו והתלמידות הנשים של ריהן
חזרה. אותן זירו

 הבעלים להן, יורו תוחזרנה, הן וכאשר
ל יותר לצאת ולא בבית לשבת והאבות,
הפגנות.

פתח־תקווה ג׳מילי, כריד

ף מפגינים למה
 ומהומות הפגנות על בעיתונים הידיעות

 על הרישמיות וההודעות הכבושים, בשטחים
ל שר־הביטחון מצד והבטחות עזרה הגשת
 השאלה: את מעוורת השטחים, תושבי
מפ הם למה אז להם, טוב כל־כך אם

גינים?
נהריה מורד, דן

הכבוד כל
 וז־ תערוכת על שלכם שבכתבה המעניין

 במוזיאון המוצגת ישראל, אמני של סתיו
ש זה הוא ),1625 הזה (העולם תל־אביב

העירום. חדר — כזה שמרני למקום אפילו
ה מנהלי מצו בוגר יחם על מראה זה

ש הזאת, הצביעות מן חדלו אשר מוזיאון,
 והסכימו פסול, הוא עירום בו שיש דבר בל

 בן- יהודה הפסל של תערוכתו את להציג
יהודה.
להם! הכבוד כל

רמת-השרון ארז, משה

י גועל־־נפש
 היום ארוטיקה. תערוכת היחד, אתמול

 יהודה הפסל של פסלי־העירום את מציגים
 בן־יהודה.

פה? קורה מה
 הגועל־ את להראות הצנזורה מרשה איך

הזה? נפש
 המבקרים ילדינו, יגדלו ערכים איזה על

ההמשך? דור על יהיה מה אלו? בתערוכות

המוזיאון בפונה המוצג
ה מן יצירות־חלאה הצגת לאסור צריכים

הוא! בנפשנו כי מייד! הזה! סוג
בני-ברק זולוטוב, גניה

המו בפתח התערוכה, ממוצגי אחר •
תמונה. ראה — זיאון

 תינתן זה במדור קדימה זכות
 המצרפים קוראים של למכתביהם

למכתבים, תצלומיהם את

ג׳מילי

!והוא ...היא
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ת דחליל אשה בדמו
 בהולנד צבעונים המגדלים לאיכרים

ה את לגרש כדי :עתיק מינהג יש
 אחד כל נוהג השדות, מן ציפורים

 עץ, מגולף דחליל בשדה להציב מהם
 אשתו. של דמותה פסל אלא שאינו

ב הערצתו את לגלות לבעלך תני
 כי לו רמזי :מגושמת פחות צורה

 שישיית היא לה מצפה שאת המתנה
ה המהודר, בארנקון ״מרפי* גרבי

 הח־ האופנה בצבע השנה מיוצרים
 ברשת ״מרסי״, גרבי ״רומא״. דיש

ארי שעל היחידים הם קריסטל או
 להתאמה האורך, גם מסומן זתם

מושלמת.
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המחזור בימי
 מגבלות מכל אותך משחררים ״שלג״ החדישים הטמפונים

 התחבושות או החגורה, של זמנם עבר המחזור. בימי
 ויעיל. נוח ביותר, היגיעי הוא ״שלג״ בטמפון השימוש כי

 מירבית ספיגות בעלת כותנה ססג0./ עשוי ״שלג״ טמפון
 סודן• את מגלה ואינו בולט אינו ,8.ק.0. לתקן 'בהתאם

בביקיני. כשאת גם

 נחון הוא ביום, פעמיים לפחות להחליפו וצריך מאחר
בתיק. לנשיאה ונוחה היגיינית באריזה

בסמפונים. רק משתמשות העולם בכל מתקדמות נשים

״שלג״. סמפון עם ומשוחררת חופשיה היי

כל־בו. וחנויות פרפומריות בבתי־מרקחת, :להשיג

 ת״א, 1073 ת.ד• בע״מ, ובניו ליברנט ״סניטס״ ע״י מיוצר
 (סטרה חיתולים גזות, אגדים, רפואי, גפן צמר יצרני

ופלנל)
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