
עונת
ה צ ח ר ה

 מתרפקת השמש
 והים. החוף על

 את הכנת האם
 אל ציודך? כל

 את תשכחי
 סמפקס. סמפוני
 סמפקס טמפוני
 לשימוש מיועדים
 ללא פנימי

 תחבושות סיכות,
 שיגבילו וחגורות,

 יום. באותו אותך
 סמפקס סמפוני

 לך מאפשרים
 לשחות, לרוץ,

 בכל ולהשתזף
 עם ויום. יזם

 סמפקס טמפוגי
 סיבה כל אין

 יום אף לאבד
הרחצה. מעונת
 להשיגם ניתן

 דרגות בשתי
 רגיולר ספיגה,

וסופר.

 רופא עיי פותחו
נשים ני1םלי בשיסנש עתה

פנימי לשימוש סניטרית הגנת
 נבתסחקינת סוקחת בבתי להשיג

 חגסאנת בקבלת הסעתיננת מנבחרות.
 בבולי אג• 45 •שלחז הסברתי םר1ח1

 אישסט־אימפקס היבואנים אל רואר
38 1ירםיה רחנב חל־אביב, בעיס,

 בית חוג
רמת־אביב

 9 בשעה ,18.6.70 ה׳ ביום
יתאר.■ מסים אלכם בערב,

 בארה״ב״ ״מהפכה
ביקור. רשמי

 חוצן משפחת בבית
.71 אינשטיין רח׳

מוזמנים. ואוהדים חברים

מכתבים
- נשכח אל ■

היינו: פליטים
 טוענים — כולד,״ הארץ על היא ״זכותנו

ה וארץ־ישראל הסיפוח חסידי הרף ללא
שלמה.
 השאלה נשאלת זו. טענתם לקבל קשה

 ששילם בכסף ? זו זכות מתבטאת במד,
אבינו? אברהם

 יתעלמו שלא כדאי המטפחים, אותם כל
 היהודי כשהעם — ברורה אחת מעובדה

 ריקה. לארץ שב לא הוא לארץ־ישראל, שב
 אך בדלילות, אומנם מיושבת היתה הארץ

 בכל רוב׳ פי על ריקה. היתר. לא היא
 של במקומו התיישבנו שהתיישבנו, מקום
לפליט. שהפך ערבי

 ובעולם באירופה נרדף אשר העם כך,
 בארץ־ הפך ונישול, גזענות נגד ויצא כולו

 הערבי נישול תופעות: לאותן לגורם ישראל
 יותר נחות מעמו לבעל והפיכתו מביתו

 לערבי שווה במידה זכויות נתינת אי עקב
כליהודי.

ח אל ב ש ם — נ י ט י ל ! פ ו נ י י ה
, י נ תל־אביב לו

תמונות־דרכון
1!ומיד תיכף *
בו-במקום!! מסמכים, העתקת ■¥■
לצלום. ציוד *
 שחור-לבן לצלומי מעבדה *

וצבעוני.
והחלפה. מכירה *

ברנד קונו!
*1 ו.חלונן וחור ה ד. ת

א! ו\ מחול
 לדי, שמעץ הרקדן־והכוויאוגרף

וב בניו־יורק אולפני־מחול בוגר
ספו חודשים תוך לך יקנה לונדון,

 כושר־תנועה־ומיקצב. רים
 וקורסי״ערב קורסי״בוקר

קורס) בכל בשבוע שיעורים 2(

: ■ י ס ר —8.00( 24 74 60 סד. י
בערב). 20.00—17.00 נח״צ;8ל 10.00

רנ ב ז 17 ו ערב רז ב נ

חיילים
השלום למען

המשר וחיילות חיילים קבוצת אנו
 מקבלים אשר חקידמיים, בקווים תים
 הישראלית, העיתונות סוגי רוב את
לשבועונכם. פרט

 קבע, דרך עיתונבם את לקרוא רצוננו
 לנו לשלוח המערבת מן אנו ומבקשים

שבוע. כל שבועונכם של עותקים מיספר
יוצ שאיננו לציין ברצוננו לכך נוסף

 מאי־ ניבצר ואי-לכך הביתה, הרבה אים
 קבע. דרך השבועון את לקרוא תנו
י/3 •3

 ב־ כמונו רבים שישנם אנו בטוחים
השלום למען במאבקכם התומכים צה״ל

צה״ל ,2549 ז״צ חיילים, קבוצת

 מנו־י■ שני מקבלים 2549 החבר׳ה׳של •
לשנח. מתנה

 של זעקתו ■1
מיעוטים כן

 אחת שנה למדתי תיכון. בית־ספר סיימתי
 עזבתי אותו טכנאים, להכשרת בביודספר

 בקורם לומד אני כעת כלכליות. מסיבות
 שנים שלוש זה ויחסי־ציבוד. לעיתונאות

כמלצר. ביום ועובד בלילה לומד שאני
מש המקבלים למוסדות בקשות הגשתי

״מצט התשובות: היו בכולם אך תלמים,
מאוד״. ערים

? למה
פרו מחוסר אני לי: ברורים דברים שני

 מאת־ (נוצרי המיעוטים מבני ואני טקציה;
חב הניחו בו גוש־חלב, מכפר אני ניטי).

 מיטעני חודשים, כמה לפני אל־פתח לני
פררישראלי. אני אגב, חבלה.
 קיבלתי אחד בחודש עוזר. לא זה כל

ה עם מכתבים ממשלתיים מוסדות 13מ־
מאוד״. ״מצטערים של התחלה
 האם בפני, ניסגרו הדלתות שכל לאחר

 לשודד בנקים, לפורץ להפוך היום לי מותר
 לי שנמאס לאחר לפושע, ולההפך חנויות

 זקנים להורים בן שאני עוד מד, מהחיים?
 וסמכו הכל בי השקיעו אותי ללמד שכדי

 האחים שלושת של ללימודיהם שאעזור עלי
 תקוות וכל בבתי־ספר כיום הלומדים שלי,

עלי. היא ההורים
 שמור המלא (השם גדי,

גוש־חלב במערכת),

 השבוע תמונת
 תחרות ■1

הצילומים
הצילו לתחרות נוספת תמונה מצרף אני

ידכם. על הנערכת מים
 על הפעם צולמה היא לעונה, בהתאם

 תהיה אל מציע: אני ככותרת הים. שפת
למים. ובוא קום בטלן,

הכרמל טירת לוי, משה
 סירת ,152 ת.ד. לוי, משח הקורא •

 המדון; בפרס נוספת פעם זונה הכרמל,
ל״י. 10— בסן

- שיחדור מסיבת במקום !■

כיאטרים גיצו? *
לרעה

אבנרי, לאורי
 אחת, פעם גבר, תהיה בחייך, אחת פעם

 שנפל החייל אליך שכתב המכתב ותפרסם
במעריב). שהתפרסם למכתב (הכוונה בתעלה

 מוכיח עכשיו, עד אותו פירסמת שלא זה
 התעלמות עכשיו: עד הרבה צביעותך את

למעמדך. המזיקים מדברים מוחלטת
 התעלה חיילי אפילו אבנרי! אורי לך בוז

אותך. לשנוא מתחילים כבר
חיפה פינחס, אלכרט

 את לרעה לנצל שהחליטו הגורמים •
 לאורי שהופנה ז״ל, איזן דויד של מכתבו
 את לאבנרי להמציא טרחו לא — אבנרי

 בעיתון שפירסמוהו אחרי אלא המכתב
)8 בעמוד (המשך

דאקי״ם תרומה

 בעיתונכם קראתי
 שווארץ ביאטריס על

 לתחרות המועמדת
 ועל המים, מלכת

 אותה הסובבים אלה
).1708 הזה (העולם
ה אביה ואני מאחר
 כפי החוקי, מאמץ

 שוורץ, השם שמעיד
 ב־ בכתבה נתקלתי
 מלון. כמנהל תאורי,

 מדוייק. לא זה
 במלון טבח אני
 במיקצו־ גאה והנני

ל רוצה איני עי.
ש בנוצות התגאות

לי. שייכות אינן
שווארץ, אברהם

תל־אביב

 לקימום (אגודה אקי״ם סניף משרדי אל
שע בשבוע הגיעה — בתל־אביב מפגרים)

 מכתב בלח־יית ל״י, 150.— בסך המחאה בר
לשונו: וזה קצר הסבר

 מצה״ל. אלה בימים שהשתחרר חייל ״אני
ש קרבית, ביחידה שרתתי הצבאי בשירותי

 והביק־ התעלה י בקוד ארוכה תקופה שהתה
מחברי. כמד, נפגעו שבה עה,

 ובמקום ושלם, בריא שהשתחררתי, לאחר
 סכום אליכם מעביר אני שיחרור, מסיבת

לעבודת הוקרה כאות שיחרורי, מדמי זה,
המפגרים.״ הילדים למען הנפלאה כם

 המיוחדת התרומה את קיבלו אקי״ם אנשי
 לחייל ואיחלו עמוקים תודה ברגשי במינה

 בחייו והצלחה מהיר, שילוב — המשוחרר
האזרחיים.

תל־אביב האגודה, דובר מור, יוסף

הטבח ■1
הגאה




