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 שעה, בכל הרגשתך את משפר
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 אותך ומציף זיעה ריח מרחיק
ורעננה. קרירה בהרגשה
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 להשיג ניתן ויליאמס, תוצרת
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נעימים, קרירים, שניהם
מרענן. ניחוח ובעלי

או־קיי פרסום

מכתבים
שן )4 מעמוד (המ

 הצד על בוז שיר ללא סיפוח! שיר ללא
שכנגד!
 צה״ל. גלי מפקד הוא האיש והרי
 המשיחי ימי או עורמה, כאן יש האם

ראשורלציון כרמי, פ. מ.

מיגהג ■1
׳ פרימיטיבי

 שהדור המוהר ענין את להזכיר אני חפץ
ממנו. נפטר לא עדיין הצעיר הערבי

 כפרי, מצעירי רבים דעת וכן היא, דעתי
ו מתקדמת דמוקרטית ובמדינה שבדורנו
למוהר. יותר מקום אין כשלנו מודרנית

 המחפשים לאנשים הדבר קשה במיוחד
הרב? הסכום את יקחו מאין השכלה.

שיבלי כפר נסאד, שיכלי

מתחת
לחגורה

 רבות עשה הקאמרי שהתיאטרון ספק אין
לקי לא אך — והשלום האמנות לקידום

האמ מלכת את בהציגו הדמוקרטיה, דום
 מתחת לפגוע חינוכי לא שזה■ משום בטיה,

ש (כפי הפה את לסתום בכדי לחגורה
ליון התמונה הראתה ).1703 הזה העולם בג
 תשתמשנה לא ישראל שבנות מקווה אני

 בכדי בשעת־חירום, הזה הביולוגי באמצעי
 למיק־ ,בעליהן או חברהין פיות את לסתום

המקובלים. השיכנוע אמצעי יועילו שלא רה
מטולה צדקיהד, חסידה

 שיחת ■
ילדים

יעילו למידת יותר טובה הוכחה לך אין
וה הכנסת שעושה המוח שטיפת של תה

התק אמצעי בכל המדינה לאזרחי ממשלה
ה השיחה כמו לרשותה, העומדים שורת
מ באחד במקלט ילדים שלושה בין באה
הירדן: בעמק הספר ,ישוב

 ערבי, אתה רע, אתה ב׳: לילד א׳ ילד
לך. להרביץ צריך

 להר־ צריך לא לערבים א׳: לילד ג׳ ילד
להרוג. צריכים הערבים את בי,

 הם מה שואל: ואני היום. מדברים הם כך
כשיתבגרו? מחר, יעשו

ירושלים פואה, גת

תרת<1כ תו

של המנויים תעריפוו

בארץ חממי דמי • י
רגיל בדאר תבל, ארצות לכל •
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 שנח לחצי לשנת
בלירות בלירות

58 30
66 35

אויר בדאר חוץ לארצות המנוי דמי
44 86 ואיראן אירופח ארצות לכל •
<2 160 וברזיל ארגנטינה ונצואלה, ליפאן, •
90 176 וניו־זילנד לאוסטרליה •
77 150 פנמה למקסיקו, •
57 110 ולקנדח לארצות״הברית •

ציילון, קניה, ניגריה, גאנה, אתיופיה, טנזניה, לאוגנדה, •
62 120 תאילנד חטנחב, חוף
72 140 גואטמלה רודזיח, זמביה, לדרום־אפריקח, •

מכון
פסיכולוגי

רזניק נתן בהנהלת

 הפנוזח ולמוד מתח הרפית
 בטחון בחופר טפול

ותפביפים

 ,44 ג׳ורג׳ המלך היא,
.15.00—18.00 :בשעות
.69300 :טלפון חיפה,

ם: זכו בפרסי
 לתמונה שנשלחו לכותרות ההצעות מתוך
 ,1702 הזה העולם בגליון שפורסמה למעלה

הבאות: הכותרות בפרסים זכו
כשעושים שקורה מה ״זה •

ה רוזנטל, רוני כפסח!״, מילואים
לון. ,4 מעורר חו

אח ממני שנשאר מה ״תראי •
שומרי כחוג חברה שהייתי רי

,מישקל ״ מי, רות :  תרנ״א רחוב נחתו
 ,4 גזר רחוב בן־גור, נעמי חדרה; ,58

תל־אביב.
איתי לעשות רוצה ״אתה •

, " ? ם י י טלין רחוב פריי, מיכל ח  ,11 ציי
תל־אביב.

בדואר. לזוכים יישלחו הספרים פרסי

1705 הזה העולם


