
 כלים להדחת מזל ״חופ״־־
כללי. ולניקוי

ס על ס בסי מוי  שטח פעילי ח
 ים1חי עוד להגנת גליצרין מכיל

פעיל, חומר 240/0 ריכוז
 שומנים להמסת אלכוהול בתוספוג

כלים. ולהברקת
 לניקוי כלים, להדחת — הופ״/,

וזכוכית. כסף. כלי והברקת
סמ״ק 600 מכיל

*?01¥1 ?40006*
בשקיקים תה-צחחים

ט/1טב/ שן ים,1י, מבריא-מר

 כולו ובעולם בארץ ידוע ״פומפדור״ צמחים שתה הידעת
 ו החיובית ובתכונותיו הנפלא בטעמו

 טעימים סוגים 12 של עשיר מגוון מגיש ״פומפדור״ תה
 סוג את למצוא יוכל אחד וכל ופירות, צמחים תה של

 ולטעמו• לדרישותיו המתאים התה
 שלך, השתייה הרגלי את שנה — ולהנאתך לבריאותך

 ועבור ותאיו, קופאין המכילים ותה קפה פחות שתה
״פוימפדור״. טבעי צמחים לתה

 והגישי אורחיך את הפתיעי
 צמחים תה סוגי מגוון להם

למח וחכי — ״פומפדור״
מאות.
שקם, בסופרמיקטים, להשיג

ומע־ בתי־מרקחת בתי־טבע,
דניות.

חי ודוגמא פרוספקט עבור
 46 לת.ד. לכתוב נא — נם

השרון. רמת

16

מכתבים
ת!כ הטדא■ ^ ה
 אנשי של המאבק אופי על

 הנסיגה לעצירת התנועה
בסיני.

 בפולין. צהוב טלאי לבשתי אני
 הצלחנו בהדר. אנשים שבעה גרנו

 למרק ועצמות לחם מעט לקנות
 המישם־ תכשיטי את שמכרנו אחרי

 מ־ דורות. מדורי בח שעברו חה
 חדר באותו שהיו האנשים שיבעת

שניים. רק שרדו
כא הרגשתי, את לתאר לי קשה

 והמושחתים הנבלים את ראיתי שר
 לובשים — אחר כינוי לי אין —

 והם בימית, הצהוב הטלאי את
 להם שיש אנשים ומחייכים. צוחקים

 על מיליונרים והופכים טוב, מכל
 המרימים אנשים המדינה. חשבון

במדי למרד וקוראים צה״ל, על יד
ה את לראות שמח שהיד, מי נה.

ו האם־אס קציני היו הזה, מחזה
נקמ זוהי הנאצי. הגסטאפו סוכני

המתוקה. תם
 תל-אביב וישניאק, אהרון

 צריכים היו הצהוב הטלאי את
 רפיח. פיתחת של הבדואים לענוד

 ואחר־כך מאדמתם שנושלו אלה
 ילדים מהם, שנלקחו בשדות עבדו

 וישישים, נשים ושש, חמש בני
מגוחך. שכר תמורת

חולון מלכי, רינה

!*ספודסיונרים תרומות
 למימון מעניינת דרך על

 חקורא מדווח בית״חולים
מהצפון.

 בחיפה כרמל בית-חולים מטעם
תרו המבקשים מיכתבים נשלחים

 גם בהם וכתוב ציוד, לרכישת מות
 שאושפזו חולים אצל תבקר שאחות

 שחלק הוא המקומם בבית־החולים.
ה לאנשים נשלחים מהמיכתבים

ה הביטוח של פנסיה על חיים
 אחר. מקור־הכנסה להם ואין לאומי,

 לזה יש אולי מישפטית מבחינה
 אליהם שפונים אלה אבל כיסוי,

לשי יצטרכו אחד שיום יודעים
 ששם וחוששים בית־החולים, רותי

תרמו. לא והם אליהם שפנו יירשם
קוית־אתא יכהן, משה

לתיירים?■ ונד! גן
 מבקש מזאיר הקורא
 חיי של התיאור על להעיר
 האפריקאית בארץ הלילה

).2316 הזה׳/ (״העולם
מתוא הכתבה של הראשון בחלק

ה בחלקה אך לזאיר, הכניסה רת
 בנות ציפורי־הלילה מתוארות שני

ה לתייר הצפוייה והסכנה ,60ה־
מבקר.

 אני זאת. הגזמה לתקן רצוני
חוד ת״שעד, כבר בזאיר נמצא
 ב־ אלימות למצוא והתקשיתי שים,

המשמ הבריונים מועדוני-הלילה.
מעו הללו במועדונים סדרנים שים
 למיק- מחבריהם יותר הרבה דנים
בתל־אביב. צוע

אפ — 60 בנות לנערות באשר
 ומי להסתכן, בלי אותן לדחות שר

 30 ובנות 20 בנות נערות שמחפש
 במיק־ שגפ אך רבות, למצוא יוכל

להתלהב. צריו לא זה רה
זאיר דוויקו,

ה סידר■ טי קר רו הבי
 הקשיים על דיווח העורך

ל הכתבת בהם שנתקלה
 כשביקשה מישפט ענייני
 אצל בבית-הסוהר לבקר

(״קו נגר אבישי האסיר
חזה״ ״העולם יקר״, רא

2318.(
ו אלון לאילנה להודות רציתי

 לעשות שניסו על אבנרי לאורי
 שלא והצדק האמת לגילוי משהו

את לערב רוצה הייתי לא נעשה.
 זאת לומר חובתי אך זד, בנושא כם

ו האמת את שרודפים לאנשים

 על תודה חב אני ושלהם הצדק,
 וטורחים, ומשתדלים מנסים שהם

מצליחים. אינם אם גם
נגר, בן־שדום אכישי

רמלה כלא

ת ר ד מבי הווווה סו
 ל- עדים אנחנו לאחרונה

 מסוגים הוזלות מיבצעי
שונים.

 האייוואקס את רכשו הסעודים
מיידית). הספקה (!עם

היורד
 / ליורד הפכנו נתן אייבי את

להת שבא לציוני גנגר את
פקד/
 של פסולת היו היורדים פעם

/ נמושות
 כל את תפסה הפסולת היום

המישרות.
המדליף

הלי השר כי נכון זה אם
/ ברל

/ לכלל אסון מנע בפליטת־פה

ארליך שר־ליכרל
לכלל אסון מנע

 / והברכה התודה עליו תבוא
מצווה. זאת מגנב לגנוב כי

המלשין
 מיל- נגד הריאקציונרים אצלנו

/ חמה
 למיש״ משרתים והסוציאליסטים

/ טרה
המער כל כבר נטרפו אצלנו

/ כות
 השררות. לאל רק סוגדים הכל

רמת־השרון מרום, צכי

 .15ד,-אפ־ את רכשה ירדן
 סיני.- את רכשה מצרים
 באו״ם. החרם את רכשה ישראל

קריית־אתא אליהו, רפי

ד ר נא א עקו טוע1 ת
קוהלת דברי על ועוד

העורך דברי בעיקבות
 ״העולם אישי״, (״יומן
).2320 חזה״,

 וזאת / קוהלת אמר הבלים, הבל
 לאורי אך / בחלד איש כל זוכר

קוהלת / ידוע נוסף דבר אבנרי
 והוא / נטוע״ לעקור ״עת אמר
אמי דברים בתנ״ך פתאום מוצא

 גוש־ נגד בעיקר בעיקר, / נים
 לוחש נביא של ובלהט / אמונים
 לעקור היא ״מצווה / :פרוע אבנרי
!״נטוע

להט אבנרי מצליח כיצד ומוזר
 ה־ בגנות מלים ולהשחית / עות

 לומר הוא יכול כיצד / :נטיעות
 היא השלום עת כי / רעד!) (ובלי

 השלום עת כי / לטעת העת לא
 הזה ההרס האם / לעקור העת היא

מגור? או שלום מבשר
 ועת מילחמה עת נכון, נכון,

 — לחלום ועת לאהוב עת / ׳שלום
 לקראת הולכים כאשר דווקא אבל /

 ללא מאמין אבנרי (ובכך / פיוס
 ו־ העקירה דווקא מדוע / היסוס)

ל הסמל היא / היישובים״ ״שריפת
הטובים? ולחלומות שלום

 ב־ ערביים יכולים למשל, מדוע,
)18 בטמוד (המשך

2324 הזה הטולם


