
 אישיות לעצמן הלנה
אחריות. שנים 3 עם

סיהסטנט בראון

בפרס! לזכות גם עשוי ואתה

 האחריות תעודת מספר ישתתף שנים, שלוש כמשך חודש, כל
מההגרלה. מספרך יוצא — כפרם זכית פרסים. כהגרלות שלך

 קוראי, מצלמות חמש יוענקו: שנים שלוש כמשך חודש כל
 לכעלי סיקסטנט כראון גילוח מכונות וחמש לקונים, אינסטמטיק

שקם. חנויות ככל להשיג הזוכים. של המכונות נמכרו שכהן החנויות

51x1301 חט₪ט
מך הקנה אחריות שנים 3 עם |־ אישיות לעצ

 שיניים משחת - סוליפס
״יצהר״ של חדשה

 אלה בימים הוציא יצהר, ביהח״ר
 וה־ החדשה השיניים משחת את לשוק

 הכפולים בפסים — סוליפס חדישה:
כחולים). או (אדומים

 ממשיכה סוליפס — השיניים משחת
 סולי־ משחת של הוותיקה המסורת את

 שנה 50 מזה בעולם המיוצרת דוכס,
לצי שנה, 20 מזה בישראל והמשווקת

נאמנים. אלפי עשרות של בור
 מכילים סוליפס של האדומים הפסים

 נשק משמש אשר 1־10צ3:>101־01נ0מ0
 בעל ונמרץ, יעיל בקטריולוגי אנטי

ממושכת. פעילות
 מורכבים שבמשחה הלבנים הפסים
 המפורסמת, סולידוכס משחת מיסודות

 031־10130 בה הפעיל החומר אשר
 כתמי מסלק השיניים, אבן את מסיר
 הרגשה ולפה לחניכיים ומקנה טבק,

ריחנית. רעננות של נפלאה
 מכילים הכחולים הפסים ואילו

1.,סטואופוניות חעתותהחניכיים. עששת למניעת ?1000)10

מהי״ לכבס ״איך

 זה, בשם ונאה שימושית חוברת
 — ״שמן״ חברת ע״י עתה זה הודפסה
 להתמצא עקרת־הבית על להקל במטרה
ה וסוגי הכביסה אבקות מיני ב״סבך״
אריגים.

מבהי מומחים ע״י שנערכה החוברת
 כל את ושיטתית פשוטה בצורה רה

 או ביד הביתי, הכביסה בתהליך הכרוך
 על משיבה היא כ״ב כביסה, במכונת

לכ איך כגון: מטרידות שאלות הרבה
 איזה בכביסה?, להשתמש במה מה?, בס

 מותר מה כמות?, באיזו עדיף?, חומר
ר... ומה אסו

, החוברת להשיג ניתן ם נ י  ע״י ח
 חיפה, ,136 ת.ד• ״שמן״, חב׳ אל פניה

השיווק). חטיבת (עבור

מכתבים
)6 מעמוד (המשך

 ישלטו. דו־פרצופיים וציניקאנים דימאגוגים
 ופרם פרט כל של ענין תהיה דת ואז

 בלי יהודי להיות שירצה מי יהיה ויהודי
 יתנו שפירא משה וחיים ניסים שהרב

הכשר•
 אינו שעדיין קורא

תל־אביב לחתום, מוכן

 לעשות צריך £8
׳מילה כרית

 פוטס־ ירחמיאל מר של למכתבו בהתייחס
 מסכים אינני ),1695 הזה (העולם מרמלה דם

עימו.
 לעשות צריכים היו הרוחות לכל ״למה

 פיסקה פוטסדם. אומר מילה?״ ברית לי
 יהודי עם ואנו היות נכונה אינה זו

 של הנוהג שנים ואלפי מאות מזה ונהוג
 שיקבע הוא פוטסדם מר ולא מילה ברית
מילה. בברית צורך שאין

 אך במדינה, הדתי הצבור על נמנה איני
קשה. בי פגעו אלו מילים

צר,״ל - יוסף הרשטיק

מרוצה ■ י ייז■"■'■ י
ז ■■י•*״*—■■■■■■•■*״■■יימהעיתון

 לארץ כשהגעתי ורק בארץ חדש ילד אני
 העולם עתונכם את לקרוא לי המליצו

 ואמרו צעיר, אני כי להם אמרתי הזה.
 אותי. שיענינו דברים יהיו נורא, לא כי

 מרוצה ומאוד ,15 בן כבר אני ועכשיו
שלכם. מהעתון

תל־אביב רמי,

 השמאדים הציגיקאים 1;
הקואליציה 7ש
 הלכה לכפות כדי חילונית כנסת לנצל
 הדתיים לעסקנים גם בושה זאת דתית,

הקואליציה. של השמאליים לציניקאנים וגם
 של עניין פרטי. עניין הן ואמונה דת

השק לשנות אי־אפשר הכפייה נוכח מצפון.
מההיס זאת יודעים מישהו. של עולם פת

 אן.קא.וו.דח. ולא אינקוויזיציה לא טוריה.
 של בהשקפת־העולם דבר לשנות יכלו לא

בני־אדם.
 של הדתית הכפייה בכוח בישראל, גם

 מחילונים־ יעשו לא שפירא את שפירא
 החילונים — ההיפך משה. בדת מאמינים
יתמרדו.

לון גרסון, שדמה חו

 ברגשטיין ■
מגיב

 שהנפיל־ יודע קיטון למסעדת הבא כל
 כל- אצלו טע־פיש

 שאפילו— רכים כך
לע יכול לא עצם
ושנית, בגרון. מוד

 שאגאל את לחקות
בכש לדעת צריך

 כמוני ומי רב רון
ה את ומכיר יודע

. מלאכה . .
 הוא הגועל־נפש

 או כתב מאותו רק
ש אומללה כתבנית
 ציז׳באטים מוצצים

בליב־ למלא בכדי
שבו־ דפי את לוך

 הזה (העולם עונכם
 מאחל אני )1696

 רכל- או לרכלן לו
בפ שבאכלם נית
נפילטע־ הבא עם

 להם יעמוד — פיש
בגרון. עצם ברגשטיין

תל־אביב דרגשטין משה

 גועל י■
ש3ג

 נערת הכותרת: תחת המופיעות התמונות
נפש. בגועל גובלות השבוע

 אינם העירום תמונות אוהדי שגם דומני
 סלידה ולהתקף גועל לקבל שלא מסוגלים

אסטתיות. בלתי כל־כך מתמונות
מרחביה ר.ק.,

1698 הזה העולם


