
מכתבים
ישגה ■

טובח
 החדשה. לשנה הברכות מיטב
ראשל״צ הכירויי(מאירוכיץ), זאב

 הקוראים ולכל מאירוביץ, דוק לקורא 9
ממשי החדשה לשנה שבירכותיהם האחרים

 טובה ושנה תודה. — למערכת להגיע כות
לכס. גס

 כליון ■

טקכים
 השנה ראש גליון
 רק מתכוונת ואינני

 איש־השנה, לכתבת
כ שהפכה שמאחר

 היא אין למסורת, בר
 כי להפתעה, גורמת
 — כבר לה מצפים

ה לתריסר אלא
 המפוארות, חתיכות
 ש המבריק, ולנייר
ב להחזיקו תענוג

 אינכם למה יד.
 בצורה ממשיכים

כזו?

מקסים. משהו היה —

כהן
חיפה בהן, ליאורה

הרגל. את לפשוט רצון מחוסר 9

 שוטרים ■

אלימים
 אגודת־יש־ ואוהדי נטורי־קרתא הפגנת

 למהות היתה שמטרתה בירושלים, ראל
ירו ברחובות פרטיות מכוניות נסיעת נגד

 אלימה, בלתי היתה שבת, ביום שלים
״שאכעס״. בקריאות והסתכמה

 ניידות עשר הוזמנו ההתקהלות בעת
 כי השוטרים בעיני היה ונראה משטרה,

 המפגינים. ע״י הסדר להפרעת ״מתים״ הם
 ניסה ישיש רב הגיעה. ההזדמנות ואכן

 ניסה אשר הטלוויזיה איש את להרחיק
ה המתקהלים. את לצלם הפגנתי באופן

מהלו בו היכו הבר, על התנפלו שוטרים
 לניידת בכוח להעלות וניסו נאמנות, מות

 התערבות לאחר רק בשבת. שיסע —
 לקחתו לבסוף ניאותו הקהל מצד ערה

 ראשו את להכות המשיכו אך רגלית,
הישיש. של

 צעק באקראי במקום שעבר צה״ל חייל
 התנפלו כתגובה האדם״. זכויות ,,מגילת

 באכד ,לעצרו ואיימו עליו גם השוטרים
לך יהיה לא הפה, .את תפתח ״אם רם:

טוב.״
ידושליס ברח־, עזרא

המלך כגדי 8

ככהלל — הערומים
ש ישראל, בשידורי היום בחצי בתוכנית

 שנה חמישים מלאות לרגל מנהלל שודרה
של נער, המראיין שאל המושב, להקמת

 טוב ״מדוע : 15—14 כבן ■נשמע קולו פי
במושב?״ אצלכם
תשו היתר. כסף,״ הרבה מרוויחים ״כי

הצעיר. בת
ה דור ימי מאז הדברים, קצת השתנו
והק הציונות, החלוציות, ימי מייסדים,

כן? הלא רחת.
תל־אביב קלמנוכיץ, ק.

גשיקות ■

ץ... מתוקות מי
 תדי על הזעם יצא מדוע מבינה אינני

 עירו מאזרחי מאחד שביקש על קולק,
 ש־ היא, הידועות מן במה־ישמו. לו לנשק

 מכף־רגל — ומטופח נאה גבר הוא תדי
 כאן איפה אז הלאה. וכן ראש, ועד ורגל

? העלבון
רמת-ג! מנטל, ליאורה

כמובן. במה״שמו 9
)8 בעמוד (המשך

£ת 5 ת/7 /£ >

 הכביסה מכונת
ביותר• המשוכללת

*

1617171

 נכלא חג ש׳
ד*םנ■ וולט של

וסונים
ועליזים

 אתכם שתשיט הקומדיה
 גלי פני על במפרשיה

 בלתי צחוק סערות...) (ואף
!פוסקים

 מורם, רוברט :בהשתתפות
פאורס, סטפני

סילורס. פול
ארצית בכורה הצגת

ן בקולנוע ודא ח
 2.10.71 ממוצ״ש החל
4.30 — 7.15 — 9.30

בצבעים. פילס פורום

□ מי ש  בו
ר! ב ג ל

 זאת !בבושם מבין הישראלי הגבר האם
 אשר רובינשטיין הלנה אנשי לדעת יוכלו

בבק לגבר בושם מי לשוק עתה זה הוציאו
 גברי בניחוח מצטיין הבושם ארוסולי, בוק

וטבק. ברוש של תערובת שהוא

המוט מדליון עם רב בהידור מוגש הבקבוק
 — וכך גבוה. מוכסף ומכסה במרכזו בע

בני התכולה אל מצטרפת המיוחדת האריזה
 ולכל לחג נאה מתנה זוהי ויחדיו הגברי חוח

הזדמנות.

המצ לגבר מוצרים סדרת רובינשטיין להלנה
 הגברים״ ״מועדון לנבחרת יחדיו טרפים
א5 0£178  קצף אחר-גילוח, במי החל \1£׳

 אשר רבים גברים ועוד. דאודורנטים לגילוח,
 יודעים בנשים, מוקפים חייהם אורח עקב

 המלווה גברי ניחוח של השפעתו את להעריך
הגבר. את

 של הגברים״ ״מועדון חברי הגברים הם אלו
רובינשטיין. הלנה

17783 הזה העולם


