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 תשובה
 תוכל■ נכונה
 במדריך למצוא

 נכון לשמוש
 בתכשירי

וויה
א לכב׳ מ ס קו ר ט  בע״מ וולה — אינ
ירושלים 1365 ת׳׳ד

לי לשלוח נא
וולה בתכשירי נכון לשמוש המדריך את

: השם
ת ב תו .־ הכ $££1/

 נכון לשמוש המדריך את רשי
הר״ב ההזמנה תלוש ע״י או שק״ם, כל־בו, חנויות בתי־מרקחת, ״וולה״,בפרפומריות, תכשירי

,ל״ 800.000  עשוי ראשון פרס
ל: להצטבר

5 0 0 .0 0 ל״י 0 ראשי: פרס

3 00 ל״י 000. הזהב: כדור פרס

6 והבריאות החינוך לקידום פעילות שנות 25 # 0

מכתבים
)9 מעמוד (המשך

 מוב־ ואשר לליבם, נוגע הישראלית חברה
 בעולם־דיתחתון, במילחמה חלק לקחת נים

זו. למטרה להתארגן
 גבעתיים ירום, גידי

לרוזגבלוט זיארץ גץ
 כותבים הזמן כל ממזרים! נורא אתם

 זוארץ ד״ר של בחתימתו הארץ זו את
 רוזנבלום הרצל ד״ר של בסיגנון אך ז״ל,

 חושב אחד וכל אחרונות, מידיעות יבל״א
מזה. וצוחק ״כאילו.״ רק שזה

 בתי התגלתה האמת ז קורה מה ולמעש.
 )2022(ביוני 2ה־ מן בגיליונו החודש. חילת
הל בזו ״תשקיף״ בדף הזה, העולם כתג
בהוד לקה ז״ל זוארץ מלכיאל ״ד״ר : שון

 ״ דוזננלום ה. ד״ר
קצרה לחופשה

 עורף ריזנביום, ה. ד״ר
 *7 יצא אחרונות״. ״ידיעות

____________קצרה. חופשה
אחרונות״ כ״ידיעות ההודעה

יוס אחר יוס

 לחופשה, לצאת וביקש עייפות של קף
 שבועות במשך המדור יופיע לא לפיכך

אחדים.״
 אחרונות בידיעות למחרת? קורה ■ומד
 כתוב: ביוני, 3ה־ חג־השבועות, מערב
קצ לחופשה יצא רוזנבלום הרצל ״ד״ר

גלופה). (ראה רה...״
 לנו לעשות ז ממזרים לא אתם תגידו, אז

 ממש? הדבר אותו שזה בזמן ״כאילו,״
תל־אביב שי״ק, ישעיחו־תומא

 של הגדולים שני אותנו עזבו בבת-אחת
לחופ יצאו שניהם — העיברית העיתונות

שה.
 נתניה שכיב, יצהר,

בחיילים התעללות נגד
 באגר שעסקה הכתבה על להגיב ברצוני

ב ההתעללות הפסקת למען שהוקמה דה
).2013 הזה (העולם בצה״ל חיילים

 מקימי יצב, ויצחק אמויאל דויד שנעו,
 הזה. העולם כתב על־ידי רואיינו האגודה,

 בנו חמורה התעללות על פרטים לו מסרנו
 סמכויות שניצלו בצה״ל, מפקדים על־ידי
 את להקים החלטנו זאת ובעיקבות לרעה

 שנעשה העוול תיקון שמטרתו האירגון,
 למתן ותביעה מפקדים, על־ידי לחיילים
 פיר־ תוך אלה למפקדים מרתיעים עונשים

ומעשיהם. שמותיהם סום
 אשר במדינה, אזרח כל אל פונים אנו

 (בכל בצבא שירותו בתקופת בו התעללו
 או עוול לו שנגרם או שהיא), תקופה

 לנו יכתוב כי ומבקשים חמור, עיוות־דין
 נפעל אנו ירושלים). 9396 (לת.ד. כך על

מות והתוצאות שהזכרתי, המטרות למען
ו בנושא, המעורבים של בנכונותם נות

 מטרותינו עם להזדהות בכללותו, הציבור
המצב. ותיקון שינוי לצורך פעולה ולשתף
ירושלים יצג, יצחק אמויאד, דויד

וחפירסוט חסדם ציגעת
 ״כוחותינו על הכתבות שתי את קראתי

 פרטים ניתנו שבהן ברחובות, המזויינים״
 אנשי־מישטרה שני של אהבותיהם על

).2020 ,2018 הזה (העולם
 על שנסבה הראשונה, שבכתבה בעוד

 עוד לגביו ואשר רחובות, מישטרת מפקד
 יש צי — רב בקושי — לטעון אפשר

התפ בגלל ציבורי, עניין משום בפרטים
 השנייה, הכתבה הרי האיש, שממלא קיד
עניין. כל נעדרת הסמל, על

 כלשהו לסמל אם מעניין זה מי את וכי
 המאהבת ועוד, זאת לאו? אם מאהבת יש

 ומדוע יציבה, כל-כך שאינה כמי נראית
דבריה? על להגיב הסמל על

 משום האלה בכתבות שיש לי נראה
 ואיני הפרט, ולצינעת לחיי מיותרת חדירה

שב כל עשה הנדון שהסמל מתפלא
העיתון. של ולצלם לכתב להתנגד יכולתו

תל־אביב גיל, נ. אברהם
ביותר הגרוע חסיתדון

ה של מיכתבו קריאת עם הזדעזעתי
 אודות ),2022 הזה (העולם גזית גבי קורא

 מיכאל. וב. עמידרור בנימין בין הוויכוח
 ויפה טוב כה שהכל לטעון קשה לדעתי,

 (והעובדות לטעון עמידרוד שמנסה כפי
מי ב. וגם הוא גם שהביאו ההיסטוריות

 מיכאל, ב. אומר לעומתו יוכיחו). כאל,
 לך בניגוד שאני, ״אלא מצטט: ואני

 ולבן שחור שאין מזמן יודע (לעמידרור)
 בארץ־ישראל״ והערבים היהודים בתולדות

).2020 הזה העולם (״פורום״,
 של זעמו את מבין אינני לכך, נוסף
 עמידרור שבנימין כך על גזית הקורא

 נקבל אם גם להיפך, מיכאל. ב. אל פנה
 מיכאל שב. גזית הקורא של הנחתו את

 כי שברור ליצנים, של סוג ״לאותו שייך
 סיג- בתחומים, מוגבל הבימתי אורח־חייהם

 הגרוע הפיתרון אז גם הרי ורמה,״ נון
 שב. עוד מה לענות. שלא הוא ביותר
 זה ״סוג עם ■נימנה שאינו ודאי מיכאל

ליצנים." של
 באי־מתן- תומכים גזית של מסוגו אנשים
 הסא־ של ראשם״ ל״התזת ומצפים תשובה,

 אין כאלה מאנשים השונים. טיריקנים
 הקורא שהרי ערים, פוליטיים לחיים סיכוי
להגיב! כלל רוצה אינו גזית

רחובות סינטו, משה
קיימת עדיין החברה
 שהתפרסמה לידיעה להתייחם ברצוני

 )2020 הזה (העולם והלידה״ ״אתה במדור
אנקר. קופות־רושמות על

 שלם, אינו הקטע של ניסוחו לצערנו,
 כי הרושם, קוראיו בקרב ליצור ועלול
מלהתקיים. חדלה אנקר חברת

 בגרמניה שהתפרסמה הודעה-לעיתונות,
 החדשה ההנהלה על הודיעה ,12.5.76ב-

ה הקופות ייצור המשך על אנקר, של
מר מיליון 15( החדש ההון ועל רושמות,

 על־מנת לחברה, שהוזרמו גרמניים) קים
החלפים. ואספקת הייצור המשך להבטיח

תל־אביב בם, רפי
הקיטש מלבת

 אבנרי אורי מוצא הזדמנות בכל כמעט
 מאיר, גולדה הגברת את להכתיר לנכון

ש כמלכת־הקיטש לשעבר, ראש־הממשלה
 עד עיבריות. מילים 200ב־ שולטת בקושי
 על מכריזים הייתם שאילו בטוח שאני

 במדינה,״ ביותר הגלותית ״האשה תחרות
קושי. בלי בה זוכה גולדה היתד.
 זה איך כך, אכן אם פלא. זה ראו אך

 גולדה את מכתיר ארצות־הברית שנשיא
 הנשיא האם דגולה״? כ״מדינאית מאיר
טיפש? כה פורד

 מכהנת אינה שגולדה על־אף מזה. יותר
 אליה מתייחסים רישמי, תפקיד בשום כבר

 הנשיא ובראשם האמריקאי, המימשל אישי
 האם גלוייה. בהערצה קיסינג׳ר, ושר־החוץ

 הזאת שהאשה — דרשני אומר לא הדבר
 לא גם היה כך (אגב, גדולה? אשה אכן

בארה״ב). הבחירות בתקופת
 הוא כך, על לומר אבנרי לאורי יש מה

 ושוב, ? אפסותה את להדגיש חדל שאינו
 בינו האחרונה הפגישה בתום פורד דיברי

 מצויינת הזדמנות זו ״היתה גולדה: לבין
 המדינא־ אחת של מניסיונה תועלת להפיק

תקופתנו.״ של הדגולות יות
ראשון־לציון צוק, זמי

צודקת עו?ם7 טעות

משפחה..החניוה־
אישיות לח״ 14 בת

 25.5 אחרונות״, ״ידיעות
בני־ברק גיח, יורם


