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 תכשירים עתה עד כללה ״רבלון״
 לאקנה, רגיש ובעור שמן בעור לטיפול

 ואלרגיה. רגישות במניעת וכן
 חופשי הצעיר העור אם גם אולם

ומי שמירתו טיפול. לו דרוש משומן
 הופעה יבטיחו הטבעי מלוא־יופיו צוי

 באמצעות וזאת — לצעירה נאה
 של החדשים התכשירים שלושת
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 לאוו אם ובין מתאפרת, היא אם בין
 אם בחוכמה הצעירה הנערה תנהג —

 בעור לטיפול בתכשירים תשתמש
 את יאריכו אלו תכשירים — הרגיל

למכה. רפואה ויקדימו נעורי־העור
 תכשירי שלושת ואלה
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מכתבים
)6 מעמוד (המשך
 מעורב בממשלה חשוב שר של מבניו

).1765 הזה (העולם טרגית בתאונה
שהצי ידיעה זו ולדעתכם נכון זה אם
מפר אין מדוע אותה, לדעת חייב בור

 סוד זה אין הרי ובנון השר שם את סמים
 הידיעה אם מאידך, ? בטחוני סוד או מדיני
 לפר- יפה לא לדעתכם או נכונה, אינה
 אתם בכך הרי ברמזים? לכתוב למה מה,

מ חפים בשרים אשמה של צל מטילים
 לנחש הוא הלאומי הספורט שמא או ? פשע
1 התכוונתם למי

חיפה חרלף, עמירם

רושם ■

מסולף
 במדור הזיז, העולם של 1770 בגליון
 הכותרת תחת רשימה פירסמתם מפלגות,

 העלולה קיים״, שאני סימן חייב, ״אני
 במרשתי ולפגוע מסולף רושם לעורר
השמאל. ברית

 מר של פנייתו על בתגובה כי כתבתם
 דרש שבה ריפתין, יעקב אל לביב יגאל

 מר הוא, אשר ל״י, 8,000— לו לשלם
 ברית למעען כהלוואה לטענתו, לקח, לביב,

תמ דרך. באותה ענה ״ריפתין השמאל,
דו לא השמאל: ברית של תשובתה צית
ויו לביב האדון יואיל יגאל. ולא בים
 השמאל בברית בכלל פעיל היה כי כיח
ה של הכספיים ענייניה את ריכז וכי

תנועה״.
הן: העובדות היה. כך לא
אל פרקליטו, באמצעות פנה, לביב מר

לביב ריפתין

 הוא, כי וטען מכתבים בשני ריפתין י.
 הלוואה השמאל ברית בשביל לקח לביב,
הת השמאל ברית וכי ל״י 8,000.— בסך

 נתבע עתה וכי זו הלוואה להחזיר חייבה
ההל נותן על־ידי אישית, לביב מר הוא,
לשלמה. וואה
 במכתב אני השיבותי אלו פניות על
 לביב מר של פרקליטו אל 8.6.1971 מיום

 בברית מתאים בירור ״נערך כי וכתבתי,
 של שמץ נמצא לא כן פי על ואף השמאל
 בדבר לביב מר של טענתו לאימות הוכחות

 על דחיתי לא זאת עם הנ״ל. ההלוואה״
בי אלא לביב מר של דרישתו את הסף

 הסמיך ומתי מי (א) :להודיעני קשתי
 ברית בשביל הלוואה ליטול לביב מר את

 הלוואה לביב מר קיבל ממי (ב) השמאל?
תו אשר הוא ומי השמאל ברית בשביל

נו הוא מה (ג) ההלוואה? פרעון את בע
 לביב, מר לטענת אשר ההתחייבות, סח

הוספ כן עצמה. על נטלה השמאל ברית
 מיסמכים לביב מר בידי יש אם כי תי

 אם אודה הנטענת, להלוואה בקשר כלשהם
העתקיהם. את לי להמציא יואיל

מכ מאז יום(!) ועשרים חודש חלפו
 לשאלות השיב לא לביב ומר הנ״ל תבי
 שהוא. מיסמך כל של העתק המציא ולא
 מצידי, תזכורת על בתגובה ,28.7.71ב־ רק

 הביטויים ובו מכתב, לביב ממר קיבלתי
 חוסר אישים, חדלי שיפלות, ״הנחמדים״:

במלו וכו׳(המכתב שלמונים, רודפי בושה,
שבועונכם). של 1770 מס׳ בגליון פורסם או

 סליחה: נדיב, מר של נכונותו למרות
 ל״י, 8,000.— סך מכספו להחזיר לביב,
 אני השמאל, ברית חייבת לטענתו אשר
צע לנקוט תחליט השמאל ברית כי מניח
 ב- האמור לפירסום בקשר נאותים דים

שבועונכם.
תל־אביב הורצמן, חיים עו״ד

 מכתבים השולחים קוראים
 כלוצרח. אותם לנסח מתבקשים

 תמו* למצרסים תינתן עריסות
למכתכיחם. נות


