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המחזור גימי
 מגבלות מכל אותך משחררים ״שלג״ החדישים ד,טמפונים

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

 מירבית ספיגות בעלת כותנה 1007־ עשוי ״שלג״ טמפון
 סודך את מגלה ואינו בולט אינו ,8..ש.? לתקן בהתאם

בביקיני. כשאת גם

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

בסממנים. רק משתמשות העולם בכל מתקדמות נשים

״שלג״. טמפון עם ומשוחררת חופשיה היי

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

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

ופלנל)

!אלקטרוניקה לטכנאי חשוב

טלוויזיה שרטוטי
 1964—68 בארץ המכשירים כל של

רמת־גן ,2728 ד. ת. והזמנות פרטים

מכתבים
)5 מעמוד (המשך

 השייך עם למונקי־ביונס כמובן, כוונתי,
ה חוסיין בן עבדאללד, בן טלאל בן חוסיין
אמיר.
 אדונים־פאודאליים־ ששני אלא זאת, אין

 האיכרים את לחלק כיצד מתדיינים יריבים,
ביניהם.
 ידידי־ישראל את להזעיק אפשרות אין האם

ל ממשלתנו על שילחצו כדי המפוכחים,
 עם בדברים ולבוא הישר, השכל אל שוב

הננס? האמיר עם ולא ״האיכר״,
ראשון־לציח כרמי, פ. משה

דיוקם על דברים
 דפי מעל אותי, שכיבדתם על לכם חן־חן

 על שלי, בהערת־שיח ),1625( הזה העולם
 באוניית השירות של המופתית הרמה גובה
שלה. סוכות סיור בעת הרצל, תיאודור צים,

 הריני נכונה. הערתי פירסמתם לא ברם,
 דיוקם: על דברים מביא

 ״ארבעת באונייה לנוסעים סיפקו לי כלל
ב במלואם, מינים״

 המעוניינים כל אשר
 זו, מיצווה בקיום

 הביאו בתוכם, ואני
הכל. את איתם

 גדולה מד, אלא
כ אפתעתם היתד,
סי צים איש אשר

 יום־יום להם פק
מאר (אחד ערבות

 טריות, המינים), בעת
 גם רבא ובהושענא

ה צרור־ד,ערבות את
 זה חג בשביל נוסף,

 זד, נקטפו כאילו —
כיצד? זה יכל ביבשה. כמקובל עתה,

 לפני ולעילא״, ״לעילא והוכן תוכנן הכל
 איה־ גדול, מלאי אספקת על־ידי ההפלגה,

מעודן. וטיפול במקרר, סונו
 יוצא- דווקא לאו זה קטן ופרט־שירות

 המחוכם ל״פינוק״, אופייני אלא הוא, דופן
והתר החברתי, הטכני־חומרי, בתחום ממש,
המשתת לו ״חשופים״ אשר המגוון, בותי
זה. בסיור פים

תל-אביב רוזנטל, יעקב ג׳יימם

הערבי: לנוער חינוך
 מאום־ הילד של דבריו את שמעתי כאשר
 בקול■ הדה היום בשידור שאמר אל־פחם,

הז לאל־פתח, להצטרף רוצה שהוא ישראל
עמוקות. דעזעתי

 שהביאוהו מר,מניעים כמו שאמר ממר, לא
 רק הם לכך, אותו שהביאו והמניעים לכך.

באשמתנו!
 ואי־מתן מציונו, והסברה חינוך חוסר

האשמים! הם בני־הנוער, לחיי תוכן
ו שיעמום אום־אל־פחם, מגוריו, במקום

עי שום אין בכפר לנוער להחריד. ריקנות
ו סיגריות לעישון מוקדש זמנם וכל סוק׳
פוליטיים. רכילות דברי

 לפני המסקנות, את להסיק צריכים אנו
בעוכרינו! יהיה שזה

 מותניו ישנס שמשרדו■,חינוך מקיזה אני
ב הערבי הנוער לחינוך ה״אתגר״ לקראת
וב בשלום יחד לחיות נוכל וכך ישראל,

הבנה.
חדרה אלמוג, יעקב

עבודה!״ ״רק
ש למרות ילדים. לשני ואב נשוי הנני

 אינני׳משובץ רב, זמן בארץ נימצא אני
עבודה. בשום
 הארץ. את לעזיבתי העיקרי הגורם זהו

 וגורמת נעימה לא היא שהרגשתי מובן
הת קשה. משבר לי

לארץ. מאוד קשרתי
 ברצון מוכן, אני

רק, להישאר. רב,
למ לי דאגו אנא,
קבוע. עבודה קום

ב ארצה עליתי
 שרתתי .1950 שנת

 ביחידה — בצבא
ב־ נפצעתי קרבית.

 בצבא תאונת־דרכים
ירד. וכושרי —

 עבודה מקום בכל
עצ את שהוכחתי

 לקבלני כשרצו מי,
 תעודת־ את כשראו פיטרוני מייד לקביעות,
הצבא. מן שלי הפיטורין

 רק רחמנות. לא. גם נדבות, מבקש אינני
עבודה!

ח-פר■ רפאל, יפאן
וציונים צלכנים
(ה הצלבנים פרק את רב בעניין קראתי

 של החדש סיפרו מתוך )1622 הזה עולם
אבנרי. אורי

כי לבין היהודים התנחלות בין ההשוואה
 אינטלקטואלי תרגיל היא הצלבנים בושי

 משותפים, קווים הרבה אומנם יש מעניין•
המשותף. מן רב המפריד אך

 האם השאלה: את אבנרי מעלה במאמרו,
מ שנים יותר כאן, אנחנו מעמד, נחזיק
 עם שלום נעשה לא באם הצלבנים, אשר

 גורם בחשבון נלקח לא לדעתי הערבים?
 בגלל הקודש לארץ נמשכו הצלבנים אחד:

 מר־ למצוא כדי גם אולי דתיים. אידיאלים
חדש. חב־מחייה

ברי היתר, לא זה, במיקוד, היהודי, לעם
 עליות־ היו לכאן שהגיעו העליות כל רה.

מצוקה.
 היהודי, העם של האחרון מיפלטו זהו
אחר. במקום לחיות מאשר למות לו ומוטב
לעולם! מפה אותו יוציאו לא לכן,

ראשון־לצ-ון צ׳ינוב, יואל
 את ויקרא צ׳רנוב הקורא יחוור אם •

 מקום הקדיש אבנרי אורי כי יווכח הפרק,
ההשוואה. של זה לצד רב

מאמץ! כן מאמין! לא
המתפרס אחת מילד, לאף מאמין לא אני

סי לי יש לי, ותאמינו הזה! בהעולס מת
לכך. טובות בות

 מד, בכל מאמין אני זאת, לעומת אבל,
א שלכם! הדימיוניים״ ב״סיפורים שכתוב

 חוסיין המלך עם פגישות על בכתבה פילו
סיבה. לי יש לזה גם ).1626 הזה (העולם

ירושלים ראובני, יעקב
איזה? באמת? •

מרתק סיפור
ש הישראלי על שלכם, הדימיוני הסיפור

 היד, באנגליה, חוסיין המלך עם ניפגש
מרתק.

 הלוואי בליבי: התפללתי הקריאה משך כל
יקרה! כזר, ונס

 אי־אפשר היום, של הפוליטי במצב אבל
כך! על לחלום אפילו

 רמת־גן אפרתי, יוחנן
לרנמרק תודה
ה ״ציידי שהסיפור לכך שמתם־לב האם

ר,בחד על ),1626 הזה (העולם סקנדינביות״

דנמרק״ ב״פיכר אולפן
 לזנות׳ אותר, לפתות שניסו מדנמרק, רה

 כל־כך דובר בו אשר שבוע באותו התפרסם
דנמרק? על הרבה

במל דנמרק, תושבי של ועזרתם גבורתם
 ידועה — היהודי לעם השנייה, העולם חמת
 נקראה. אפילו שעבר בשבוע העולם. בכל

 — בירושלים ציבורית כיכר לדנים, כתודה
דנמרק. שם על

 שבנותיו — הדני לעם תודתנו זוהי האם
להסתכן? מבלי לישראל לבוא יכולות אינן

 ירושלים קשי, ראובן
 ראה — דנמרק בכיכר אולמן אנטה •

תמונה.
זועבייה לטייכה כביש
יזרע בעמק השוכן זועבייה, טייבה בכפר

 חסרים תושבים, מאות כחמש והמונה אל,
כביש. הוא ביותר החסר אך רבים. דברים

 מיני ולכל מוסדות מיני לכל התקשרנו
 קיבלנו לא כד, עד לצערנו, אבל גורמים,
תשובה.

הפך המצב הגשמים, תחילת עם עכשיו,

רפאל

1627 הזח העולם


