
יפות, עיניים
סטילה עם רעננות עיניים

ן§ 5\/_ו_וו־ד1
̂־• כחולות עיניים טפות ••*1

מכתבים
)6 מעמוד (המשך

לח כדי בשטחים להסתובב צחוק לא זה
מסוכן. מאוד זה עתיקות. פש

 מצה״ל לפרוש אותו אילצו למד. אז
ז זאת הירשה דיין ולמה

רמת-גן ניר, משה

 גזענות ■

ישראלית

כאלה? עימם לד פרי!מנץ חני

^חני לה. יקרים עיניה ויפי בריאות אשר בינלאומי, מוניטין בעלת צמרת דוגמנית פרי, ;

 מסיר סטילה
 אדמומיות

 מגורות מעיניים
 וצורבות
 ומרענן
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 הבקבוקון מחיר
 ל־־י 4-05
 רק להשיג

המרקחת בבתי

לגבר המועיל טבק נתגלה
 עונים זו שאלה על ז מועיל — להיפך אלא — מזיק שאינו טבק יש האם

 — אוריגינל״ ״טבק אוריגינל״. ל״טבק מתכוונים והם מוחלט, בחיוב גברים
 שייב, אפטר :הגבר של ההופעה ולטפוח הגבריות להדגשת עולמיים איכות מוצרי

ועוד. ועוד דיאודורנטים שיער, מי קולון, מי תפנוקים, סבון גילוח, קצף
 רעננות לך מעניקים המיוחד הגברי הניחוח בעלי אוריגינל״ ״טבק מוצרי

 הפלא מה להצלחה. חדשות דרכים בפניך ופותחים הופעתך את מטפחים ומרץ,
מים הרופאים שגם היחיד ה״טבק״ שזהו  טוב שהוא זוגך) לבת (נוסף מסכי

.עבורך . .

 חלימוד מספרי באחד עיינתי לאחרונה
 אני בארץ. העל-יסודיים בתי־חספר של

 מה- אחד על ליבבם תשומת את מפנה
 ■ממערכת חלק היא הגזענות שבהן מיקרים

 ישראל. השלום״ ״שוחרת בארץ הלימודים
 כדלהלן: כתוב הספדים באחד

 :ישראל עם בחירת
 על־פי העמים בחיר הוא ישראל ״עם
 התפתח.״ בה הארץ ואקלים חינוכו גזעו,

 המשובח הוא ישראל עם של ״הגזע
 בחירת על־ידי שהתהווה מפני שבגזעים,

 ודור.״ דור בכל ביותר הטוב
 העברית: השפה
 כי בשפות, הטובה היא העברית ״השפה

רג את בה ביטאו שהנביאים רואים אנו
הנבי אם העמוקים. ורעיונותיהם שותיהם

הוא, אות הבא, למכשיר בה בחרו אים
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 ״לגנון ,1829 הזה״ ״העולם

 שלא שימחה — ו״העם לכפרה״,
בלבנון. צה״ל פעולת על במקומה״,

 את לקבל עלולים הזה העולם קוראי
קור כשהם כפשוטם, עיתונם דברי
 ״העם כי בלבנון צה״ל פעולת על אים
 מנוס שאין בדיעה !מאוחד היה כולו

 עם העימות במיסגרת כזו, מפעולה
 או הפלסטיניים...״ החבלה אירגוני
 זה נושא סביב ויכוח קיים ״...אם

 גם ובוודאי בלבנון, צה״ל (פעולת
 שהעיתון ולבנון, סוריה על ההפצצות

 נטוש הוא הרי משום־מה) מהן מתעלם
 שיטות־הפעולה...״ על רק

 כי ולסבור לטעות עלולים הקוראים
 מוסמכת מדינית עמדה מבטא העיתון

חדש. כוח — הזה העולם תנועת של
המ ההנהלה התנועה, מרכז כחבר

 אני המרכזת, והוועדה שלה דינית
 המצוטטות עמדותיו כי לפרסם מבקש

 הוכרעו ולא סוכמו לא העיתון, של
זו. תנועה של מוסמך מוסד בשום
 באמת אם רב ספק ישנו למשל, לי,

שבוצ כמו כזו, מפעולה מנוס היה לא
הו אמנם ואם יום־הכיפודים, ערב עה
הלב הנשים במראה ״הניצחון... שג

בידי תינוקיהן את המחזיקות נוניות
 רע.״ להן יאונה שלא ידיעה תוך הן...

 לא או יושג שהניצחון — השאלה
 ילדים יעשו מה היא — פיה על יושג
 כשרים יהיו בו לגיל כשיגיעו אלה

 העולם שהעיתון לאירגוגים, לגיוס
 כזה כוללני בביטחון אותם מכנה הזה

 שכל ״יתושים״ או טירור, אירגוני
הבי את לייבש הוא לעשות יש אשר

מביציהם. מבקיעים הם בה צה
במדי ממשלת-ישראל תמשיך אם

ו סיפוח כיבוש, של ■מדיניות ניותה,
בי של מוצהרת מדיניות — נישול

 לאומיות זכויות של כביכול, סוס,
 בארץ־ישראל היהודי העם של צודקות

 של המקבילות זכויותיו שלילת בדרך
התי המיזדח יהפוך הפלסטיני, העם
 סיווגם גדולה. אחת לביצה כולו כון
 סידור לאירגון אירגוני־החבלה כל של

 ממשלת־ישראל את מזכה גדול, אחד
 עליה, הרובצת מההאשמה למעשה,

 במיב־ עליה לכפר תוכל שלא אשמה
 יום־הכיפורים, ערב של זה נוסח צעים
 ראש־ ערב של האוויר הפצצות נוסח

 תהיה שלא צבאי, מיבצע כל השנה.
ומ בדורה הכרזה — ולפניו — עימו

 רישמית ישראלית הכרה של פורשת
 להגדרה הפלסטיני העם של בזכותו
 בשטחים זו זכותו ומימוש עצמית,

הר המערבית, הגדה של הכבושים
הכרה בסיס על ורצועת־עזה, חבתו


