
מכתבים
 העוגנת שחף, מדגם מיפרשית לנו יש

ב בוקר באותו וביקרנו מארינה, באותה
 ידיד. הזמנת על־פי לוליפופ יאכטה

תל־אביב יכור, ונועם תשבי דניאל
לפנסיה יצאה הגגנוז

ה (העולם שפורסמה גדהילדים תמונת
מ היא עצמי, את זיהיתי בה ),1954 זה

.1942 לא ,1952 שנת
זכו והגננת דוגמא, גן בזמנו נקרא הגן

 היום עד שוכן הגן מייוחד. כאדם לי רה
 אלא בו. מבקרת ובתי מיגדל־שלוס, מול

 והיום לפנסיה, כבר יצאה הנה שהגננת
אביבה. הגננת בו נמצאת
 השנייה, בשורה בתמונה מופיע אני

 גזרן, בתור עובד וכיום מימין, שלישי
שניים. פלוס נשוי

תל־אביב ליפשיץ, משה

? מהבעל מפחד מי
כל-כך מעניינת כתמה היתד. לא מזמן

שומרת אדם
טיבעי״ יצר ״זה

 הזה (העולם המרכזי״ במדור ״עיסוי כמו
 כל־הכבוד מגיע נהדרות, התמונות ).1952

 שיכולה ברזילי, לסילביה ומחמאות לצלם
ב עיתון־יוקרה בכל • נערת־שער להיות
עולם.
 נורא, לא-כל-כך שזה איתה מסכים אני
 אני גם הגבר.״ של הטיבעי היצר ו״זה

 הטיפול את מידיה לקבל מתנגד הייתי לא
מ מפחד לא אתה יתשאלו: המפורט.

שוטר. לא כבר הוא לא, :התשובה ? בעלה
רנזת־גן שומרת, אדם

 הוועד הכרזת
שלום למען
חמי מילחמה מאיימת שבה בתקופה

 אזרחי חייבים המיזרח־התיכון, על שית
 ליטול אותם המייצגת והממשלה קנדה

להתפת באחריות חלקם את עצמם על
 את למנוע במטרה המאורעות, חות

ב העמים על הטראגיות תוצאותיהם
בעולם. השלום ועל העולם, של זה חלק

 ודאגה ידידות לגלות חייבת קנדה
 לוותר מבלי הפלסטינית, לאומה פעילה

 בעיק־ ישראל. עם הקיימים קשריה על
יש מדינת של להקמתה תרומתה בות
במא הלק ליטול קנדה חייבת ראל,
 ואת הישראלי העם את לשכנע מצים

 שנכבשו השטחים את להחזיר מפדשלתו
 הלאומיות בזכויותיהם להכיר ,1967ב־

 יצירתה עם ולהשלים הפלסטינים, של
 בעלת שתהיה פלסטינית, מדינה של

ישראל. מדינת של לאלו זהות זכויות
העומ האמצעים בכוח חייבת, קנדה

המק למאמץ להצטרף לרשותה, דים
 השכנות ערב מדינות לשיכנוע ביל,

בישראל. להכיר והפלסטינים לישראל
 ושינאה אלימות אימה, של שנים
התר את להשמיד הצליחו לא הדדית

 לקהילות המשותפים והאינטרסים בות
 בארץ ולמיעוטים זהערביות׳ היהודיות

 קנדה, של חובתה ובעתיד. בעבר זו
 היא וממשלתה, אזרחיה של חובתם
ב פוליטי הסכם פעיל באורח לעודד

העולם. של זה חלק
קנ אנשי-ציבור הם מאיתנו שלושה

פלסטיני. ואחד יהודי אחד דיים,
 ריימון ז׳יגר, מארי־קלוד
 לק■ ז׳אן־־קלוד לאליכרטה,

טיכו, וז׳אן ריבה, רפאל לרק,
 התיכון, במיזרח שלום למען הוועד

קנדה. מונטריאול,

המצליחנים? איפה

 בקלקלתה, נתפסת שהמישטרה פעם בכל
 האחראים תמונות את לפרסם ממהרים אתם

בהבלטה. ועוד למחדל,
 שעבר בשבוע כשכתבתם הנה, אבל

 שהמישטרה כך על )1954 הזה (העולם
 בנתניה, זורק־הרימון את לתפוס הצליחה

 מי להראות משום־מה, לנכון, מצאתם לא
זה. במיקדה המישטרה של המצליחנים היו

ומרכוש בורנשטיין גלעד,
המוחות צוות

כיסוי בלי עיסוי

 83 דיזנגוף ברחוב עיסוי לקבל הלכתי
ה על ״מסג׳״ שכתוב במקום ב׳, קומה
 בחורה נכנסתי. ).1952 הזה (העולם דלת

 חדר, לתוך אותי לקחה סמרטוטים לבושה
ערום. להתפשט לי ואמרה

 מייד. לירות 100 דרשה היא התפשטתי.
 חלצה קרש, על אותי השכיבה אחרי־כן

 פה־ושם, ליטפה אבקה, עלי זרקה שד, לי
רבע־שעה! — העיסוי כל היה וזה

ירושלים ווינגר, כן־זניון

 ״בלי היא לי, כזכור שלכם, הסיסמה
בבקשה. או — משוא־סנים״

חיפה יערי, עמיקם
ב שעמדו קציני־המישטרה שלושת +
הקי ׳שאותו המייוחד, צוות־החקירות ראש

נת ביריוני לתפיסת ישראל מישטרת מה
 שאול סגן־ניצב :לימין) (משמאל הם ניה,

 ב־ חקירות־פליליות מדור ראש מרכוס,
 שעמד המטה״הארצי, של מחלקת־החקירות

 בורנשטיין, קלמן סגן־ניצב הצוות; בראש
 בנימין וניצב־מישנה נתניה, מישטרת מפקד
גלופה. ראה — גלעד

שמו ולעור יבש לעור
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 פניך על המסכה את העלי

 הקרירות מהרגשת ותהני
 לאחר והמרענות. הנעימה

 אותה קלפי התייבשה שהמסכה
 יוסרו ואיתה פניך ממל

 המתים העור תאי כל
הלכלוך. שרידי וכל

 גפלאה? הרגשה זאת האין
לבחירתך

^פ ק6610א־וז1311> א כחולה חס-
 ומעורב פניתרניל לעור
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,היוס מדע רובינשטיין הלנה

 יותר. נקי פניך שר כעת
 יותר. יציב
 רעו! ונם יותר חלק
יותר. וזוהר
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