
פרסום
 

מלניק
הנו בתנאים יכולה היא שרק זו החלטה
שלום? להסדר להביא כחיים

עמיר קיבוץ תל, רבקה

אופגת 8
השחור השיער

תפ אשר החינוך, למשרד הצעה לי יש
חיכו ותמנע הארוך השיער בעיית את תור
ל להורות יש ותלמידיהם: מורים בין כים

לתלמידים להרשות ומוריו בית־הספר מנהלי

צור ירון

שערו את לגדל כמובן) בלבד, זכר (ממין
 ההגיוני, הגבול מסויים. לגבול עד תיהם

החולצה. צווארון הוא לדעתי,
ה יצטרכו לא זו, הצעתי תתקבל באם
 על תלמידיהם עם להתנצח אחד מצד מורים

 שני ומצד לגדל, שהצליחו נוסף ס״מ כל
לסר וסטודנטים נערים ילדים, יזדקקו לא

המסו צורתם על לשמור כדי וסיכות טים
והאסטטית. דרת

 שיער עם ללכת שאפשר להוכיח כדי
 הופעה בעל להישאר זאת עם ויחד ארוך
 בני־ של תמונתו את שולחת הנני נאה,

 שנים, כמה לפני שצולמה צור, אמיר בכורי,
שונה. לא שערותיו ושאורך

ש להעיר ברצוני הבנות אי למנוע כדי
 כרגע שנים. מספר לפני צולמה זו תמונה

ממ והוא יסודי בית־ספר בגיל הוא בני
 בידי שאין אלא זו, בתסרוקת ללכת שיך

 האחרון, בזמן שצולמה בשחור־לבן תמונה
זו. תמונה רק שלחתי לכן

קריית־זזייס צור, מלכה

 האחורי הצד ₪
המסעדה של
בישראל. רעב אין כי אומרים

ומראה המצורפת התמונה באה הנה אך

ה מפחי מזון פירורי המקלטת אשה
אשפה.

 של האחורי בצד ,1970ב־ צולמה התמונה
העיר של הפאר ממסעדות אחת

לה הסעד משרד לאנשי יש מה מעניין
כך? על גיד

אשקלון פרנק, יוסף

 מי ■
? מחבל

 על משתלטים היו ערבים חבלנים אילו
החש את למדינה ומפסיקים הכוח תחנת

 ומחם־ חם בנשק אותם תוקפים היינו מל
)8 בעמוד (המשך___________________

¥ 112,
 הפלא מילוי עם וכרים שמיכות

 היחידי המילוי ( 0101£א ז111
 0*15$ :)1*055ה־ בשיטת המעובד
 שינה לך מבטיחים )כימי בשילוב
וערבה. רגועה

 יציבה וקלילה, מחממת השמיכה
ית בצורתה. ת אל־אלרג תנ  וני

יבש. לניקוי או בבית לכביסה
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האידאלי המילוי העו ס1016א 1=111 שעה ושקי חלוקים תעוקות, בגדי כרים, לשמיכות,
ד17" הזה י״יילח


