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 לעור תורם אבוקדו סבון
יותר. בריא

 לחות על שומר הוא
 העור. תאי וחיוניות

 מיוצר אבוקדו סבון
 אבוקדו שמן בסיס על

 רגיש עור לבעלי ומומלץ
ולתינוקות.

 אבוקדו.
 לטיבוח הסבון

העוו
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ו ר ב ר 1ה ע ו כ מ ה !

הפר נגרמו והנה בפרט. המורה
ב הוועדה, לעבודת רציניות עות

 אברהם ה,,נציב״ על־ידי עיקר
 וגם בינתיים, שהתפטר פרידמן,
פור לבסוף אך בה. זילזל האוצר

מסקנותיה. סמו
 לריק. ועדה עוד מכך? יצא ומה

 ״אין כי נחשבות, לא המלצותיה
ל להפקעות, להתנחלויות, כסף״.

הרו מן ערבי גירוש עבור תשלום
 הר על מיבצר לבניית היהודי, בע

 אלה לכל — לישיבות-הסדר כביר,
כסף. יש

ליסו בהתאם ולהחליט עצבינו את
נמ שבו נוסף יום כל הצדק. דות
 ועי- נפשי זעזוע הוא העניין שך

ולכולנו. עמוס לבננו נוי־דין
 בכיליון להחלטה מצפים אנו

עיניים.
עכו בוינס, מישפחת
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שוטר הוא השומר
 — המישמר״האזרחי אנשי

בפועל. שוטרים

 כיפה — לדתיים מתחפשים ברק,
 דתי. לגן-חובה והולכים — וציציות.

 בנה את השנה לרשום החייבת כאם
 בפני הבעיה את הצגתי לגךחובה,

 בני־ברק של החינוך מחלקת ראש
 לי אמר אופיינית בשחצנות והוא,
המג את לבחור רשאי הורד, שכל

של שהבעיה אלא לו. הרצויה מה
 אני לבחור. במה שאין היא, נו

 אבל חילוני, גן־חובה על מתעקשת
 שני רק יש בני־ברק שבכל מתברר

חילוניים. גני-חובה
בני־ברק נויפדד, *כיח

 )6 מעמוד (המשך
נר שנה כעבור .1972ב־ צ׳ילה דה
כש הנשיאות, בארמון איינדה צח

 האחרון הכדור עד אנשיו לחם.עם
 ה־ את שתפסה הקצינים כת נגד

דיקטטו בצ׳ילה והנהיגה שילטון
אכזרית. רה

רז ובחור אריה גור א ב
 ״דף במדור הידיעה על

ירוץ לא רביו תשקיף״:
).2218 הזה״ (״העולם

ה הדמוקרטיות ששתי מסתבר
 ארצות־הברית־של- בעולם, גדולות

ב נעות ומדינת־ישראל, אמריקה
הבחי לקראת מקבילים מסלולים

הבאות. רות
 המיפל- מחפשת בארצות־הברית

 שבאופוזיציה, הרפובליקאית גה
 הבינוניות סכר את שיפרוץ מועמד

ה לבחירות המיפלגה מועמדי של
המ מאחת שלפה היא מוקדמות.

 ג׳רלד בדימוס הנשיא את גירות
בסי התכוננו בה בישראל, פורד.

להת העיקרית האופוזיציונית עה
ה רצה אישים, שני של מודדות

(״הנ המועמדים שאחד המר גורל
 הועלו עת. בטרם הסתלק סיך״)
 בעבר היה האחד, :מתחרים שמות
ה ואילו המבצעת, הרשות ראש
 שמו, את העלו לא אם גם שני,

פעמיים. לפחות עצמו את הציע
 בזמנו הגדיר בארצות־הברית

 ג׳רי את בלתי-ידידותי ביוגראף
תע מעולם השאול במושג פורד
אמנם ״הוא :המכוניות שיית
לינקולן.״ לא אך פורד

 המישקל אותו על יגידו ומה
במש דווקא ויבחרו יתכן אצלנו?

 ״למרות הראשון: על מהטבע. לים
 זאת בכל הוא כארז בחור שהוא

אומ ״הוא השני: ועל אלון.״ לא
 יהיה אם יודע מי אך גור נם

אריה.״
חדרה איזנברג, משה

מכתבים
 אנשים אותם שצדקו מכך, יוצא
 ועדה של בכינונה שראו ציניים,
בי שהרי רוח. ורעות הבל ״נוספת

 יעלה מה אך פקעה, הוועדה צת
האפרוח? של בגורלו

חיים קרית דב, בן צבי

ק בתיקנוה ד צ ל
בר״ מישפחת של מיברקה

 ״העולם מערכת אל נס
הזה״.

 כי בעיתונים, לקרוא הזדעזענו
 בעניין ההכרעה נפלה לא עדיין

ב גולדברג, עזרא מר של תזכירו
 גירסת (לפי עמוס לבננו קשר

מפשע). חף ברנס עמום גולדברג
 חיים אנו התזכיר שהוגש מאז
 ומחכים י מתמדת ובציפייה במתח

הוד על להודעה ביומו יום מדי

ם טוריה נבוכי
— עציוני ועדת מסקנות

להקיא. ולא לבלוע לא
 במייוחד) (התיכוניים ...המורים

 תוך לעבודה השנה בתחילת זזרו
 צרות״ לעשות ״לא מפורש ־,סכם

 המכו־ עציוני ועדת שתכריע גד
ומעמד בכלל ההוראה בעניין כדת

ברנס אסיר
מפשע וחף נאמן תמים,

ו הרוסה מישפחתנו בנידון. לטה
ב יזכה שעמוס היא, תיקוותנו כל

 עוול לא על לכלא הוכנס הוא צדק.
רמ כזבים, שקרים, סמך על בכפו,

 וחלילה, חס היה, לו וביום. אות
 את מקבלים היינו במשהו, אשם
 ספק של צל ואין היות אבל הדין.

מחו והגון, ישר הוא עמוס שבננו
 מפשע וחף ונאמן תמים לטוב, נך
 אשר עד ננוח ולא נשקוט לא —

לאור. תצא צידקתו
 השילטונות מן מבקשים אנו

למתוח שלא בקשה, של לשון בכל

 המישמר־האז־ תופס ויותר יותר
 בפעילות ונכבד חשוב חלק רחי

 לעבודת הקשורה ומגוונת עניפה
 מעמדם את לחזק זש המישטרה.

ולהע חמישמר־ד,אזרחי אנשי של
 סמכויות תפקיד, בעת להם, ניק
דבר. לכל אנשי־מישטרה של

 הרצל רב־ניצב ן;חדש, המפכ״ל
 בכלי־התיק־ בדבריו הטעים שפיר,
 מהווה שהמישמר־האזרחי שורת,

 כדי מהמישטרה. נפרד בלתי חלק
 בשורה לנקוט יש דבריו את לחזק

מי משום בהם שיהיה צעדים של
 יודע, אני מנסיוני הדברים. מוש

 המישמר, אנשי על לסמוך שניתן
וב ליאות ללא עבודתם העושים

 הפעולה שיתוף הידוק תנדבות. ה
 והמישמר־ד,אזרחי המישטרה שבין
ו המישטרה 'של !כוחה את יחזק
 בממדי לגידול נאותה תגופה יהווה

 למאמץ יתרום הדבר הפשיעה.
 ללא כוח־אדם ויוסיף החוק אכיפת

כספיים. משאבים הקצאת
 מתנדב פינהסי, יוסף

רנזת־גן ןמישנ|ר־האזרחי,
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ב, כ ע ת, ל חו ד  ל

להתמהנלה
 ראש של המילים אוצר על

ישראל. ממשלת
 ראש-המנד כי אומרת השמועה

מ ביקש בגין, מנחם שלנו, שלד,
 אידי- ביטוי אגודת־ישראל חכמי
״לד ״לעכב״, לפעלים חדש שאי

 ששרי כיוון ״להתמהמה״, חות״,
בכו כבר השתמשו שלו הממשלה

 ליישוב אחד אף נותר ולא לם,
 אלא- — בחברון ז־,יהודים הבתים
 של ביותר המבריק התומך אם־כן

 דרוק- חיים הרב־ח״ב גוש־אמונים,
 חדשים פעלים כמה ימציא מן,

לחלוטין.
תל־אביב •טריק, יוסף

והקטנים □,האנוס
 דתית בפייה של נוסף גילוי

!הילדים בגני —
 ואולי עשרות קמים בוקר מדי
 למיש־ בנים וילדות, ילדים מאות
בבני- המתגוררים חילונלות, פחות


