
מכתבים
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בורוש ״כ ח
 פו־ מנחם ח״כ של ממעשהו הזדעזעתי

 וירק ארצה רפורמי סדור שזרק רוש
 בסמכותו אין המליאה. באולם ועוד — עליו
 מיהו בשאלה להחליט פורוש ח״כ של

הת איננה זו יתפלל. סדור ומאיזה יהודי
 מייצג שהוא עוד מה ח״ב, ההולמת נהגות
דתית. מפלגה

ש והקטלנית החריפה הבקורת לעומת
 נטלו שבה כהן, שלום ח״ב על נמתחה

 ביניהם והתחרו התקשורת אמצעי כל חלק
 את העתונים הצניעו — ב״מצוה״ ירבה מי

וב הפנימיים בעמודים הנוכחית הידיעה
 על הודיע ישראל וקול — קטנות אותיות
לבד. שוליות ערב מהדורות בשתי המעשה

 יותר אף חמור פורוש ח״כ של מעשהו
 לשון בכל לגנותו יש עמיתו. של מזה
ב פעילה מהשתתפות ולהרחיקו גנוי של

 הבאות השנים וחצי לשלוש הכנסת ישיבות
לפחות!

 המפלגות נציגי של הוונדליזם יופסק
בכנסת! הדתיות

ת״א 14 ארנון ודלף, אורי

מה ע? ■ ״״•■■■*י ״■ ■ ■■
ץ המלחמה בעצם

 הגנה צבא חיילי יושבים שנים שלוש מזה
 את ומחרפים התעלה, גדת על לישראל

 השאלה עצמם. את להקריב ונכונים נפשם
מה? למען היא

 על הוא המאבק כי הבנו כה עד הרי
 ששת־ מלחמת מאז אך בטחונינו, שמירת
 אשר הקורבנות מספר והולך גדל הימים

 ללא משלמים, אנו
 ותכלית, סיבה כל

 הרוג לעומת וזאת
 לשנה שניים או אחד

 לפני לנו שהיה
 ששת־הי־ מלחמת

מים.
 אפשרי, השלום

 תחדל ישראל באם
 שטחים על לדבר

 ברגע כאחד. ושלום
 ממ־ מטרת שתהיה
לב השלום שלתינו

הש יושג אז דו,
ישו וחיילינו לום,

הביתה. בו
 הקיימית הממשלה כמו ממשלה לא אולם

 כבר התרגלה הרי היא זאת: לעשות תדאג
לשבוע. הרוגים ארבע לשלושה

 כאשוניק כרנרד
חייד שד אביו

תעמודת ■1
שימנה

 הבאה: לעובדה לב שמתם אם יודע אינני
מדור שישי יום כל מופיע מעריב בעיתון
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 יש השאר בין שונות. וחידות תשב׳ן של ■
*בואו ד,ניקרא חידה־חשבונית סוג שם ^

הופיעה 27.2.70ה־ של בעיתון חשבון״.
צירפתי. אותה חשבון״ ״בואו חידת ■

 את בפירוש שרואים לב תשימו ודאי
 זאת לדעתי הזר,״. העולם ״נוב '*^■המילים

0|ן )6 בעמוד (סוף £

כ״מעריב״ חשבון״ ״בואו

1698 הזה צלם

בע״מ. גורית ,חב המפיצים # בע״מ. גקה ביח״ר תוצרת
פרסום

 נשים לבני באופנת
האחרונה המלה ״בי־פרי״

 באופנת חידוש המהוזה תמיכה״, ״תחתוני סדרת חופשית״), (״היי ״בי־פרי״
 בימים לשוק הוצאה ״ביפלקס־אינטרנשיונל״, חברת של ביצובה הנשים, לבני
״ביפלקס״. של הישראליים המשוזקים ״דיוה־אכסקלוסייב״, על־ידי אלה,

 חידוש ונטול־גומי. אורירי לייקרה־טריקו מאריג עשויים ״בי־פרי״ תחתוני
 עד בעדינות, הגוף את עוטף ״בי־פרי״ וגמישות. תנועה חופש לגוף מעניק זה
 מדגישים הבטן, את משטחים ״בי־פרי״ תחתוני בקיומו. כלל מרגישים אין כי

 מעל ללבישה נועדו הם הגוף. של צעיר מראה על ושומרים המותן קו את
האחרונה. האופנה של השקוף־עירום־קצר למראה ומתאימים הגרבונים

 שקופות חזיות בתוספת המובחרות בחנויות להשיג ניתן ״בי־פרי״ תחתוני את
ובאדום. בודרוד בתכלת, בלבן, בשחור, העור, בצבע תואמות
 9.75ל־ דוגמא) (ללא ל״י 9.— בין נעים ״בי־פרי״ התמיכה תחתוני מחידי

 11.25ל־ גומי) (ללא ל״י 10.50 בין החזיות מחירי באריגה). דוגמא (עם ל״י
גומי). (עם
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9-17 קבלה שעות
 הסברה חוברות לשלוח נשמח
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