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 ושטרות כבדולח נהירות עינים בעלת יפהפיה
 שמפו משחת הוא שלך השמפו כן, אם ? כהות
 אותן הופך שערותיך, יפי כל את המבליטה נקה,
 מקרה אינן יפות שערות כמתכת■ ומבריקות רכות
 יותר טוב אמצעי ואין נכון, טיפול של תוצאה אלא

מאשר בשערותיך לטיפול

שמט משחת
ם ״נקה יבשות שערות ובשביל ל שמפר־ ן1ח
ר נא י חז ה ת את ל ר פ פו ש קה ה מן הרי ת בז י חדשה• קנ

בע״ם• נורית חברת היחידים המשיצים

*? התפריט את לראות הנוכל

 חנברת הנסיעה
ש ##פטשמט* ! ' נ 1 י חד

 לונדון, ילידת ,24 בת סלומון׳ שילד.
 למען אנגליה מיהדות משנוררת שכעת

 בליל ארצה הגיעה המאוחדת. המגבית
 ומשם עכו, בחוף באסדה וירדד, אפל
הק בתור שרתה בו האויר, לחיל ישר
זה. בחייל הראשונה צינה

 ה״ג׳וינט״ במשרדי עבדה כן לפני
 ב׳, עליה פליטים, מחנות באירופה,
 בוינה. קרובים לחפוש המרכזי והמשרד

 קבוצת עם זמן כמה שהתה השאר בין
ההעפלה. סרט הסרטת בעת לוין מאיר

או ועגבניות, מלפפונים■ שונאת היא
אי סרטים ומעריצה דאקל כלבי הבת

 לקרוא רצתה ולכן וצרפתים, טלקים
 הארץ לילידי שביעי דור רפאל, לבנה
 רו־ חדשים, 11 בן עכשיו האב), (מצד

 ״הס־ והאם הופרה המזימה אולם ברסו.
רפאל. הצייר של בשמו להסתפק כימה״

1 נ י ח ר 1 ק ל
ד דסטנדרד העתון התאמת כדרך נוסף צעד צעדנו  כי

החדש. השער הזה״ ,<העולם בראש יתנוסס מהיום לאומי.
 בהרבה הזה״ ל״העולם הביקוש עולה היום שככר מאחר

 ד 1,5ב־״/״ עלתה (התפוצה לרשותנו, המועמד הניר כמות על
 החדשה) המערכת לידי העתון עכר מאז חדשיים, תוך

 וותיקים קוראים של תלונות אלינו כאות רכים וממקומות
 לקוראינו להכטיה החלטנו העתון, את משיגים שאינם

 לחתום. האפשרות מתן ע״י העתון של סדירה הספקה הקבועים
 נעשו לבתיהם. הזה״ ״העולם את שיקבלו בדי מינוי על

 לפני־ ה׳ כיום למנויים יגיע שהעתון בדי מיוחדים סידורים
כשוק. הופעתו עם הצהרים,

 (כסך מראש אחת לשנה שכר־המנוי את שייכלמו מנויים
 שיוכלו חינם ספר ההנהלה מידי כמתנה יקבלו ל״י) 3 750

 .האחרון כזמן שזכו הספרים של הרשימה מתוך לבחרו
 מתווספות לארץ לחוץ מינויים על כיותר. הרכה להצלחה
לשנה). פרוטה 600( המשלוח הוצאות

מכתבים
מוגרכי נגד הקאמרי

הקא סכסוך על שלכם -ברפורטג׳ה
 יושר הראיתם )660 הזה״ (״העולם מרי

 אולם ? גימוגרבי רוצים מה ואומץ־לב.
 וכמו' לערב, ל״י 57 עולה שם״ ״אהל

 מוג־ באולם השכר ל״י. 120 שבת צאי
יחסי. באופן נמוך, רבי

ת״א קורכמן, יוסף
 לאו־ הקאמרי לתביעת מצטרפים אנו

 של ההתמרמרות אולם זולים. לכיס
 בית במקצת. מוזרה ההסתדרות מוסדות

 מאתנו דרש הסתדרותי) (מוסד ״הפועל״
 שימוש (בלי לערב ל״י 25 של שכר

בבמה).
ת״א זירה״, ״תיאטרון

הוא הפתרון :במאמר אמרנו כבר
מת אולמות לבנות עליה הןודינה. בידי

אימים.

מלאכותיות הפלות
 את להעלות מישהו העז סוף־סוף

 (״העולם המלאכותיות ההפלות בעית
 על :לבעיה האמתי הפתרון ).659 הזה״

 איך נשים של להדרכתו לדאוג המדינה
 בהפלות, הצורך ומן מהריון להימנע

עצות. למתן מיוחדות תחנות הקמת ע״י
תל־־אביב ק., ד״ר

יכ אם גם האמת. את לאמר העזתם
 לא לבתי־הסוהר הרופאים כל את ניסו

כש מלאכותיות, הפלות מלבצע יחדלו
אנו מטעמים למוצדק להם נראה הדבר
וכלכליים. חברתיים שיים,

חיפה כ. ד״ר
המ על העובדות. את מסרנו אנחנו

המסקנות. את להוציא חוקקים

האייט מי
 משוטט״ ״סופר אותו הוא מי
הנהדרת הרפירטג׳ה את לכם ששלח

 דוקא )?656 הזה״ (״העולם תורכיה על
 לעומק. שנכנס מעידים הקטנים הפרטים
בה. שגדלתי המדינה של הבעיות

ף,7א ש. תל־אביב. לו
 מדונג סודות. יש מערכת לכל ששש.

לנו?״ גם יהיו לא
תרבותית טעות

 יאשא ״מבצע על שלכם ברפורטג׳ה
 כותבים אתם )659 הזה״ (״העולם חפץ"

 תרבות קצין ע״י בטעות נכבשה שאילת
? פרוש מה ישקה. בשם

ל א ק חז ר, י רחובות דינ
למ בשעתו להגיע צריך היה ישקה

 לאילוג הגיע בדרן, בג״פ טעה אחר, קום
 אינו שהמקום ומצא ראשראש׳) (אום

תפוס.
הנשואין סכנת

החי וחוק שרעבי ״דויד במאמרכם
מתלונ אתם )659 הזה" (״העולם נוך״
 מדי ופחות בנות מדי יותר שיש נים

 לומר רוצים אתם האם בסמינריון. בנים
 במקצוע בחורה על עולה שבחור בזה

 לכם. התביישו — כן אם ? ההוראה
כאלה. קדומים במשפטים

ה ירושלים ש., חנ
סכ צפויה צעירות שלמורות אמרנו

למק אובדות 1ה ואז נשואין, של נה
 בדרך ממשיכים זכר) (מין מורים צוע.
נישואיהם. אחרי גם במקצוע בלל

הזירות
 י )659( הזה״ ב״העולם לראות נדהמתי

 האוכלים מאוסים חזירים של תמונה
תפוחי־אדמה.

פ״ת. רייכוד, י. ש.
 שנאכל׳ מסכימים היינו אנחנו גס

בעצמנו. אלה תפוחים


