
בהםמשתמשזת
 רבות בה מדוע

 הבוחרות בעולם הנשים
ס בטמפוני ק פ מ  יותר ט

 של הסוגים בשאר מאשר
 יחד? גם סניטרית הגנה

 טמפקס טמפוני ראשית,
 כך רופא, ידי על פותחו

י ע ב ט ת ש א ה ש ל כו  י
עליהם. לסמוך

 אין בפנים, נישאים
 סודך. את שיסגיר רמז כל

ת, ללא כו  תחבושות סי
ת, או ו ר ו ג  ריח ללא ח
. או ך ו כ י  - אי ללא ח

כלשהי. נוחות

מפקס טמפוני  לולים ט
 מן החל לשימוש, ביותר

ם ע פ . ה ה נ ו ש א ר  כל ה
ז טמפון ו ר  בשפופרת א

 העוזרת הגיינית, החדרה
ס י נ כ ה ן את ל ו פ מ ט  ה

ונוחה. נכונה בצורה
 טמפקס לטמפוני ילז

 עמיד הוצאה חוט יש
י ת בפנ ו ב י ט ר ר ו פ ת  ו
 כדי הטמפון לאורך היטב
ק שלא י ל ח  .ממקומו י
 שנשים פלאאיפוא האם

ז8ב־ ת ארצות ז ו ר ח ו ב  
טמפקס? בטמפוני

 ס ק פ נו ט י נ ו פ מ ט
ם י נ ת י ה נ ש י כ ר  2ב־ ל
ת ו ג ר : ד ה ג י פ  רגילה ס

טנ באריזה ומיוחדת, ס
ת 10 של דרטית  יחידו

ה ז רי א ב ת ו  חסכוני
יחידות. 40 של
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בנימי לשימוש סניטרית הגנה
ד• דק סיוצריס  חברת ער-
,נם.אנגליה1בע״ם.הז סמפקס

 כחסרזקיוח מרקחת. בכת׳ להשינ
. ם י ט ק ר מ ר פ ו ס ב  הסעתיוזת ו

 הסברה וחומר מאות1דו בקבלת
 אל דאר בבולי אד 70 ׳שלחי

ס ט ם 11 נ י א היבואוים: ק פ מ י  א
חיא .38 ירמיהו רח־ בעינו.

מכתבים
תנועת 8

המרי
שינ הזה העולם שסיעת לקרוא שמחתי

 מאור חושש אני אך למר״י. שמה את תה
המת בתוכן השם את למלא תצליח לא כי

אידיא של מחנה להקים ההזדמנות אים.
 החברה פני את לשנות הרוצים ליסטים,

 רק לא שתהיה מדינה וליצור הישראלית,
— ״נשמה״ גם לה שתהיה אלא ״גוף״

ה ■190□׳ ל א ש
 הטובים לשירותים נזקק הריני

 העולם של הדמוקרטית ולמסורת
 למכתב פומבי לתת מנת על הזה

 על עיתון אל שנשלח למערכת
 על־ לפירסום שם ונאסר המשמר

 כל לי שאין כיוון המערכת. ידי
 סימני את בבטני לשמור כוונה

מכ באותו העליתי אותם השאלה,
לפר מאוד אבקשכם שנגנז, תב

 הוא בעיתונכם כזה פירסום סמו.
 מנסה כאשר עליונה, חשיבות בעל

 על מרות להטיל עיתון איזשהו
 ולמנוע קוראיו של השאלה סימני
ב אלה שאלה סימני לבטא מהם

פומבי.
המכתב: נוסח להלן

 שטרן גבריאל שפירסם בכתבה
 תחת ביוני 22ה־ מיום המשמר בעל

 כמאל עם עיניים ״בארבע השם:
 פרטים ומתגלים חוזרים נאצר״,
 נאצר כמאל של ביעותיו אודות

 על־ לכן קודם פורסמו שכבר כפי
 ראיינו אשר זרים עיתונאים ידי
 מוסר וכך הריגתו. לפני האיש את

 גבריאל של הפלסטיני איש־שיחו
 הישראלי העיתונאי אשר — שטרן
ב ספק לי ״אין כי עליו, מעיד

 פרטי את — איש־שיחי״ מהימנות
 אמר ״הוא נאצר כמאל עם שיחתו
הסיס על הקץ הקיץ כי רב, בתוקף

 הים. אל היהודים זריקת של מה
 קיימת, עובדה היא מדינת־ישראל

חלו את לקבל הפלסטינים, ועלינו,
 מדינה ולהקים ארץ־ישראל קת

ה הכוחות את לעודד יש משלנו.
הער ובמדינות בישראל מתקדמים

 וייתכן פעולה לשתף ביות.ועליהם
 יתאחדו דבר, של בסופו אז, כי

לפדרציה.״ המדינות שתי
 פלסטיני: אותו מוסיף ועוד
 נגד סייג ללא דיבר נאצר ״כמאל
 היו! זה במובן ואלימות. טירור

 הטי־ כי האמין הוא :מרכסיסט
המהפכה.״ את מכשיל רור

 יכול אינך אלה שורות למיקרא
 שאלה סימני מיספר להעלות שלא

אח אותם האומנם :כמו טרדניים
 בדיוק לדעת השכילו אשר ראים
 את למצוא והיכן נאצר כמאל מיהו

הפשי ליל באותו בביירות מיטתו
 אשר דיעותיו, את הכירו לא טה,

האומ בבטנו? הסתירן לא כאמור
 מדינת־ של האינטרס זה היה נם

ה פלסטיני מנהיג לחסל ישראל
 מדינת־יש־ של קיומה עם משלים

 ל־ עימה להיכנס מוכן ואף ראל
? פדרטיבית מיסגרת

 אינטרס אותו דווקא אולי או
 בכיבוש להתמיד למנהיגנו המכתיב

 התעלמות תוך הפלסטיני, העם
 במולדתו, עצמית להגדרה מזכותו

 נאצר כמאל את קבע אשר הוא
 מנת על שמא או ז לחיסול כיעד

 הפלסטינית המנהיגות את להותיר
 פאשיסטים ניאו טירוריסטים בידי

? חבש ג׳ורג׳ של מסוגו
מנהי של חרדתם גדולה ואולי

 מאבק של האפשרות מפני גינו
 ישראליים פטריוטים בין משותף

הכי נגד פלסטיניים ופטריוטים
 לשני ועצמאות שלום ולמען בוש,

7 כישראל העמיס
כרס־שלוס קיבוץ פתל, סיני

ויכו ובגלל אישית מחלוקת בגלל הוחמצה
 חסרי שהם ניסוח, של דקויות על חים

 חייב שלמענו הגדול האתגר מול משמעות
קצת. לוותר אחד כל

 רחבה, חזית זו עתה שדרוש מה לדעתי
 אלא חדש״, ״שמאל עם ״שמאל״ של לא
מאי הסובלים הישראלי העם המוני של

(פיסטין) ארץ־ישראל פועלי כרית ד::?'
? מוח שטיפת

 ש־ לחברה והכמהים בארץ, החיים כות
תנו הניצחיים, היהדות ערכי על תושתת

ואווי הפרט חופש הציונית, העבודה עת
 מילחמת לפני של ההדדית הערבות רת

ששת־הימים.
 מתון במצע הציבור אל לצאת יש לדעתי

לד,ע- אפילו מייעץ הייתי דוגמאטי. ובלתי

ככנסת מזכירה לתלבושת הצעה
בהיכל צלם

 כלשונו. אליאב אריה של מצעו את תיק
 דיעותיכם את תואם לא שזה ייתכן אמנם
 היונים את יביך זה אך האחוזים, במאת

רבים. אוהדים אלינו ויגרור במערך
חיפה אחוזה, אכי־דור, יוכל

 ה?רכ ■

המיני על
 של הדו״ח ,1871 הזה״ ״העולם

ב הוויכוח אודות אבנרי אורי
הסי מזכירות תלבושת על כנסת
עות.

 תמיד המשתדל אבנרי, שאורי ...מצחיק
בעד מילחמה בכנסת נילחם באופנה, להיות

 זו אופנה אבודה. מילחמה זו הרי המיני.
שנתיים. לפני כבר העולם מן יצאה

תל־אביב מוכי, עליזה
שאנ הזה העונש הכנסת לחברי מגיע

 — עלינו לכפות מנסים אגודת־ישראל שי
ל צנועה בתלבושת ילכו המזכירות שכל

 את לכפות מצליחים הדתיים אם מהדרין.
 המדינה, כל על ותביעותיהם מנהגיהם

מ משוחררים יהיו הכנסת שחברי מדוע
זו? הנאה

אביב תל־ תירוש, ק.
ב המיני בעד למילחמתכם הכבוד כל

גול את גם להכריח צריך עכשיו כנסת.
 שלא מיני, ללבוש סנהדראי טובה ואת דה

אידלסון. בבה על לדבר
נתניה טורקניץ/ משה

 יכולה הכנסת אין אידלסון בבה על •
כנסת. חברת אינה היא — דבר לכפות

 כ״אבי עיתונכם את מגדירים לחינם לא
 בעת ניחנה לכך ההוכחה הטומאה.״ אבות
 ניאץ שם בכנסת, ימ״ש אבנרי של נאומו
 הכנסת אם ישראל. קודשי כל את וחירף
 להכניס המופקרת לדרישתו נכנעת היתה
 היו בו היום היה רחוק לא להיכל, צלם

שת. חשופות הולכות הכנסת מזכירות
ירושלים מ., מ.

מזכי את מ.מ. הקורא רואה כיצד •
 ראה — הפרוע בדמיונו הכנסת רות

תמונה.

 שיברון ■

לב
 למאמצי לועגים שאתם פעמים כמה מזה
רא את לכבוש להט שלמה (מיל.) אלוף
 ורבי־ המערך מידי תל־אביב העיר שות

 בצורה משרתים אתם זו בצורה נוביץ׳.
 ורבי- ספיר גולדה, המערך, את עקיפה
 במקום זאת? מבינים אינכם האם נוביץ׳.

להכ מנת על צ׳יץ׳ של לימינו להתגייס
 אתם ונציגיה, העבודה מיפלגת את שיל

 מד. מזאת. יותר ועוד מלאכתם את עושים
 מתחת מכות — לעשות מעיזים לא שהם

 הפסיקו עבורם. עושים אתם — לחגורה
לשיברון־לב. לי תגרמו שאתם לפני

ראשזן־לציזן הנני, יהושע

 רכל ■

שרר
:הנדון — 1870 הזה״ ״העולם

אבנרי, אורי מאת הגולל, נסתם
והפלסטינים. ישראל יחסי על

 שלכם שהקוראים סבורים שאתם או
יוד שאינם בטוחים שאתם או מטומטמים,

 איך להבין, אי־אפשר אחרת לקרוא, עים
 שלו בהנידון לפרסם אבנרי אורי מעיז

 ארץ־ישראל פועלי ברית דגל של תמונה
 השם בולטת בצורה עליה מופיע כי ולטעון

 להיווכח יכול ילד שכל בעוד פלסטין,
 פועלי ברית בפירוש חרוט הדגל שעל

£| .!** ארץ־ישראל.
 המוח שטיפת נגד תמיד הצועקים אתם,
 לסמוך צריכים לאזרחים, השילטון שעושה

 הקוראים של האינטליגנציה על יותר
לזילזול. גבול יש שלכם.

רמת-גז ברעם, מנחם
ער־ לקרוא ברעס הקורא ידע אילו •

-


