
מכתבים
גדודיה ■

מחיר בכל
 הינה )1698 הזה (העולם גלוריה פרשת

בשתיקה. עליה לעבור שאין שערורייה
ה במאבק מפסידים כשאנו אלה, בימים
 וכשאפילו בעולם, דעת־הקהל על הסברתי

 הקשר את לראות יכולים שבשוטים שוטים
 הפאנטומיס אי־אספקת לבין זה כישלון בץ
 אמצעי את לאבד לעצמנו מרשים אנו —

ב החזק השיכנוע
 כלפי שלנו יותר

הערביים. שכנינו
 אל־פתח חבלני אם

רוצ או חוטפים היו
 כדי גלוריה את חים

 היינו אותה, לשתק
 מעשה בכך רואים
 כאשר מדוע, חבלה.

 של ועדת־המיכרזים
 משיגה הטלוויזיה

— תוצאה אותה
 לכך להתייחס עלינו

ליי יש בסלחנות?
 כוחו את מייד פות

 — גלוריה את להחזיר הטלוזיזיה מנהל של
מחיר! בכל

חיפה אברמוביץ, דנה

הבזה ₪
רוסיה ביהודי

 העולם לגטו! (חזרה יהודי מיהו החוק
 בנסיונותיהם אכזרית חבלה הינו )1698 הזה
 לישראל. לעלות ברית־המועצות יהודי של

הבול לאנטישמים עוזרים שלנו הגזענים
הד הכפייה חוקי על־ידי ברוסיה שביקים

בישראל. תית
בת-ים בנקר, משה

 הכפייה הוקי !₪
מטרתם ישיגו דא
 חוק חקיקת כי טוענים הדתיים החוגים

 בני יהודיים עולים על הליכי־גיור שיכפה
נישואי־תערובת. תמנע מעורבים, זוגות

 בתפוצה יחיד יהודי אף אווילית: הטענה
 בבואו האורתודוכסית בהלכה יתחשב לא

 להניח קשה כן בחירת־ליבו. את לשאת
 תתגייר שהיא בכך נישואיו את שיתנה

 התהליכים של ובעינויים בהשפלה ותעמוד
האורתודוכסיים.

,חיפה שטראוס, עוזי

 - יהודי״ ״מיהו :■
מעניין א7

 מלחמה היא יהודי מיהו בחוק מלחמתכם
 ממלאים הייתם שלולא למרות — אבודה

 זו, למלחמה ויוצאים הקדושה חובתכם את
לכם. בז הייתי

א היא המלחמה
 שהנושא מפני בודה

ה את מעניין לא
 לא הוא ישראלים.

ל לא לכיסם, נוגע
במילואים. שירותם

יש המכריע רובם
 העליון לגזע תייך

 חקיקת־ה־ אחרי גם
 הם ולכן — חוק

אדישים.
 אינם שהם חבל

מ לראות מסוגלים
ם ולהבין לאפם, עבר ח מנ

היום שמלחמתכם
 אלא — והמצפון הצדק למען רק אינה

ילדיהם. ולמען למענם גם
תל־אביב מנחם, דני

 החוק יחי 1
יהודי״ ״מיהו
 לא יהודי מיהו החוק נגד מלחמתכם

 והוא — וצדק אמת חוק זהו לכם. תעזור
 יכולים אתם הקדוש. בעם וישלוט יחקק
 הוא ישראל עם אבל שתחפצו, ככל להתל
 מוסרית וחובה אדוני, עם הנבחר, העם

 איננו טהרתו. על לשמור לנו היא עליונה
 כל בכוח. איש בינינו להישאר מכריחים

מחננו. את ויעזוב יקום — הרוצה
 ירושלים טרייביש, דויד

)5 בענווד (תמשו

^י ! ₪ !ו 11ו

הפתעה ד׳ יש
בשנירו
יקירתי

א נעימה הפתעה  לקבל הי
ה.  טל־ כשזו בייחוד טלויזי

ט שאוב־לורנץ! ויזית קל  מ
ה ב הטלויזי ו ט , ה ם ל ו ע  ב

 חדשים דגמים 7 של במבחר
ם ,1970  על־ידי המיוצרי

מי הבין הקונצרן !׳.לאו .1.7. 
ת להספ שנים 7 של אחריו

ת חלפים. ק

 שיניים משחת - סוליפם
״יצהר״ של חדשה

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

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

 ממשיכה סוליפם — 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 סוליפם של האדומים הפסים

 נשק משמש אשר ^3נ>10ז01ט(11ט
 בעל ונמרץ, יעיל בקטריולוגי אנטי

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

 031־101311 בה הפעיל החומר אשר
 כתמי מסלק השיניים, אבן את מסיר
 הרגשה דלפה לחניכיים ומקנה טבק,

ריחנית. רעננות של נפלאה
 מכילים הכחולים הפסים ואילו

החניכיים. עששת למניעת ?11101־1^)

ק ^ י - ט ^  ב

קובו״ את ״קול!י
האקסקלוסיבי לגבר

 30 גבירול אבן רח׳
),(בפסג

עינבר) לדיסקוטק הכניסה (מול

מה?״ לכבס ״איך

 זה, בשם ונאה שימושית חוברת
 — ״שמו״ 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״כ כביסה, במכונת

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

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

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

השיווק). חטיבת (עבור


