צבע הדפוס
אמא נתנה לי השבוע לקרוע את העולם
דזה ,וההנאה היתה מפוקפקת .הרכבתי
משקפיים ונם במצב
זה לא הצלחתי ל
השתעשע יותר ,כי
היה עלי ללקק שכ
בות רכות של דפוס,
ברי לפענח את הכ
תוב .אבא לא מרשה
לי להוציא לשוז בכל
מקרה) .פרט לפעולה
של ליקוק שפתיים
למטרה של ניקוי
השפם מריבה(.
אילו היהשבועונ־
כם מגיע לפני פו
רים ,הייתי יבול
לכתוב פיליטון לגז
שלי על :״הכל חלוד
ה הו ר ע
 -במקלחת הבנותי 0
•קל צה״ל״ אי על:
המחשוף של הבדואית שהתלבש על ה
מורה של •.ממעון ישראלי״ או אפילו על
י־וחל׳ה כהן המקבלת חיפ)י לרעיונות אבס
טרקטיים )מופשטים( ע״י חיילות הסטא־
־נים״ ועוד כהנה וכהנה.
לכן שתי בקשות .לי עליכם )א( שלחו
יאמא שבועון מודפס טוב יותר) .ב( הח
זירו את תמונתי בהקדם האפשרי ,כי ה
בנות בגז תכעסנה) .ג( אזהרה :במקרה
ילא תקויים אחת מבקשותי ,ו/אר תאשימו
אותי בכתיבה פסיכוגרפית נוסח עידוא בך
גוריו ,:אפנה לעורד־הרי :שלי.
הקורע ,תל־אביב

זדבנות והממזריםהדוגלים בנישואין דתיים טוענים שזוהי
דזררד היחידה לשמור שלא יהיו ממזרים
בישראל.
החפר הוא הנכון .לפי ההלכה ,דק ילדיה
של אשת־איש הם ממזרים ,האסורים לעולם
לבוא בקהל ח׳ .אבל לא ילדים שנולדו מ
חוז לנישואין ,כששני הוריהם יהודים.
לדוגמה :אם יהודי חילוני נושא אשה
כלת משה וישראל ,נוסע לחוץ־לארץ ,מתג
רש ממנה בגירושין אזרחיים ,והאשה תי
נשא לאחר — הרי מבחינת הרבנות גירו
שיה אינם תופסים ,וילריח החדשים הם
ממזרים ,למרות שהיא נשואה מבחינה חו
קית.
לא זו בלבד — לפעמים מסכנים את מע
מדם החוקי של ילדים לא לשם שמיים .כמו
חרב ניסים ,שהסתכסד עם הרב פרדס ,טען
לכן שכל אותם  500זונות שהשיא פרדס
>רבת הראשי של ירושלים!( ,נישואיהם
אינם תופסים ,הנשים חיות חיי אישות
שלא כרין ,וילדיהם אינם חוקיים ,וזה
בנלל סתם אינטריגות א י ש י ו ת בי! 11־
רבנים!
יעקב אלדר ,תל־אביב

נג ה ז ה
ד י א ו

ל1

?

סיב סנססיל חדש ממנו מייצרים בדים חדישים בעל• מנחות מיוחדות
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מ ה ז ה ״ די או ל ך ♦
״דיאולך הינו סיב טכסטיל כינטטי .בדי
״דיאולן״ המעורבים בצמר נקי או בכותנה
המם אריגים חדישים ,בעלי■ הופעה אופנתית
מהודרת .נוסף לתכונות המוכרות של צמר
או כותנה ,יש ל״דיאולך יתרונות רבים
נוספים.

ק די ם 1111׳□
אכן ,זו עובדה! בבגדי ״דיאולך תזכה
להרגשה נוחה ומיוחדת• הינם קלים מהרגיל,
וכמעט לא תרגיש בהם אך למרות זאת הינם
חזקים ויציבים תודות לעמידותם המיוחדת
בפני בלאי.

בערב □ -בס
ב בו ק ר  -ד ב ש
הלובש בגדי ״דיאולן״ פטור מהשגחה עצמ-ת
מיותרת .הטיפול בהם הינו קל ומהיר;
חולצות גברים ונשים ניתנות לכביסה מהירה,
ייבוש ללא התכווצות ,ואפשר ללבשן מבלי
■לגהצן.

איזורים
מעצמם
קמטים
במהרה

מקומטים בבדי ״דיאולך מחליקים
והוזר־ם במהרה למצבם החלק .גם
חזקים כתוצאה מישיבה ,חוזרים
למצבם על־ידי תליית הבגד .לכן
״דיאולך תמיד הדור.

ק פ לי גיהוץ ו פ ל ט ה -
מ ת מי די ם
בגדי ״דיאולן״ נשארים בצורתם המקורית —
כל עת .גם לאחר הכביסה אין צורך לחדש
את קפלי הגהוץ והפליטה.

ק ל ,יציב ,נ ח
עם תחילת ייצור ״דיאולך החלה תקופה
הדשה בהספקת בדים :מעתה תוכל לצפות
לתכונות חדשות וטובות יותר מהבגדים.
באירופה גדל הביקוש ל״דיאולן־ בקביעות.
בישראל תוכל להשיג בעתיד הקרוב חולצות,
חצאיות ,שמלות ,מעילים ,הליפות או מכנ
סיים — מ״דיאולך ,הינם אידיאליים לאקלים
הישראלי — קלים ,יציבים ונוחים.

עי אשם בביזיון ז
רציתי לציין לזכותו של העתון ,שהיה
הראשון והיחיד במדינה )חוץ מעתון בוקר
אחד( שחשף את כל האמת על שביתת
אצ׳׳א ב״אל־על״) .העולם הזה .(1331
עתונכם מצא לנכון לנלות לצבור את
ה״רקבון" המכרסם בטנננון ההנהלה של
החברה ,אח אזלת ידם של ההסתדרות ו
האגור המקצועי ואת טענותיהם ודרישו
תיהם הצודקות של השובתים.
אני משתתף בתקוות השובתים שהנצחון
סופו לבוא ,ואחרי נסיונות נפל של שנים,
׳יקבלו אצ״א סוף סוף את המניע להם )אין
המדובר בהעלאת שכר כמובן( ומעמדם ישת
ווה לזה של חבריהם למקצוע בחברות תעופה
גדולות בעולם.
עם זאת אין בלבי ספק שכל הנורמים —
נציני ההסתדרות והאנור המקצועי ,הנהלת
..אל על״ זמר בן ארצי בראשה ומפירי
השביתה הבוגדים ישלטו בעד הבזיוז ש
מרם.
עמוס בן־ישי ,רמת־נן

ללא גהוץ ומאמץ  -תמיד הדור ומגוהץ
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פרסום מלניק

תעלומת הארגזים
מזה כמה שנים ,כל פעם שאני נפנש עם
עולה חדש ,אני נתקל טחרש באותה טר
גדיה :אנשים מבי
אים ארצה בארגזים
את רכושם שצברו
במשר כל ימי חיי
הם ,ובהגיעם ,נננב
באופן קבוע חלק ני
כר מרכוש זה.
המעניין ביותר הוא
שבוררים תמיד את
הארגזים המכילים את
הרכוש היקר )בדרד
כלל שטיחים ,מכו
נות ובו .(,זה מצ
ביע על כד שאין
זה גנב מקרי ,אלא
כנופיה מאורגנת הי
טב .ומי יודע אם
אין שותפים לפשע
תורג׳מן
בין האחראים על
■מחפני העולים; אחרת קשה להסביר את
היעילות המדהימה מחד ,ואת מסר השתי
קה שמסביב לפרשה ,מאירר.
מיכאל תורג׳מן ,קריית־נת
הגענו ארצה ב־ ,28.9.62אני ומשפחתי ,ה
כוללת  17נפשות .הבאנו אתנו את כל רכו
שנו בשבעה ארגזים ,שערכם הכולל הוא
כ־ 3מיליון פרנקים צרפתיים .בסובנות ב־
חו״ל אמרו שהם אחראים לרכושנו שיגיע
בשלום.
כשבאנו לקחת את הארנוים בטחסני ה
סוכנות בחיפה ,הסכימו אנשי הסוכנות לפ
תוח רק שני ארגזים .למרות זאת פתחנו
את יתר החמישה — וכולם חיו ריקים1
למרות הצעקות שהקמנו הם לא רצו להס
תכל בארנזים ולשמוע לתלונותינו.
סח לעשות? אנו עולים חדשים ,ואין סי
שידריד אותנו .עיזרו לנו!
יוסף אברהם ,אשקלון
העולם הז ה  3ג ג !

קצרנות

עברית
ו/או

אנגלית
לומדים בהצלחה ב״אולפן גרג״
לפי שיטת גרג סספמס( הקלה
תוך חודשיים ,פעמיים בשבוע

תל־אביב* ח .בר־קמא ,רח׳ גורדון  4) 5עד  6אחה״ג(
ח י פ ה * בית־הספר *במעלה״ ,רוד שטריהו לוין 30
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