
קיץ צלילי
 הגלים ומשק הקצן! רחש לים. והאזיני לאוזנך צדף שימי

 האט לקיץ? מוכנה תהיי האם הקיץ, מן להגות אותך מזמינים
 ל במחזור את כאשר אפילו וההנאה השמש לקראת מוכנה תהיי
ותהיי נומפקס טמפוגי לך שנותנים הפנימית ההגנה על סמכי

בטוחה!
 לבחור. תוכלי - רגילוסופר ספיגה: דרגות 2ב־ טמפקס טמפוני

 ומידותייך. לצרכייך ביותר המתאים את
 המשיכה ונוח,חוט קל השמוש את הופך החלק ההחדרה מיכל
 אינו שלעולם כך הטמפון, אורך לכל בשרשרת בתפר תפור
 קלה. כך כל הטמפון הוצאת וגם להיקרע, יבול
 להשאיר שכדאי : לך להזכיר הקיץ לצלילי תני
ידך. בהישג טמפקס טמפוגי את
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 רופא ירי על פותחו
נשים מיליוני ידי על כעת בשסוש
 רק מחצרים מספקס סמפוני
 בע־־גז, טמפקס חברת על־ידי
אנגליה. הנוגם,
 בתמחקיזת מרקחת. בבתי להשיג
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 עשוי ראשון פרס
ל: להצטבר
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והבריאות החינוך לקידום פעילות שנות 25 ^

מכתבים
עצורים עיגדיי

ה כתבה פורסמה )2024( הזה בהעולם
 שלושה סבלו מהם העינויים את מתארת
 וחנניה חסן כלאפו כהן, ישראל עצורים,

 בעיקבות במישטרה. שנחקרו בעת אלבז,
מה הודאה. מהשלושה נסחטה העינויים

 על־ידי עונה כהן שישראל עולה כתבה
 על־ידי עונה חסן כלאפו חשמל: מכות

 עיניו לתוך אצבעות תחבו מכות־חשמל,
 אלבז חנניה מסיכת־גז! עם אותו וחנקו
 פי- לתוך והכניסו במכות־חשמל, עונה

 שופט כבוד בקבוק־בירה. שלו הטבעת
ש וולד, דויד מר בית־המישפט־המחוזי,

 ״לא שהוא קבע הפרשה, נתבררה לפניו
 אלה.״ לשיטות־חקירה ידו יתן

האחרו בשנים הראשונה הפרשה זו אין
 עינויים על עצורים מתלוננים שבה נות׳
 שיטת- זוהי מהם. הודאות סחיטת לשם

 מסוגלת המישטרה אין אם ברברית. חקירה
 אלה, פסולות לשיטוודחקירה קץ לשים

 הצעדים את לנקוט המשפטים מישרד על
 פונים אנו הישנותן. למניעת הדרושים
 מישפ- ועדת־חקירה שתוקם כדי לכבודו,

 פרשת את תחקור אשר טית־ציבורית,
 את תגלה אשר השלושה, של עינויים

 ש־ לכך האחראים את ותחשוף האשמים
במישטרה. נהוגות כאלה שיטות־חקירה

 להיות צריכה לא כזו ועדת־חקירה
 מדינה שום צורה. בשום במישטרה תלוייה

 גסה כה הפרה לסבול יכולה לא מתוקנת
 עונשם על יבואו העצורים. זכויות של

החקירה. בעת בעצורים המתעללים אלה
אדגזי, יוסף

והאזרח האדם לזכויות הליגה

דאשון־לציון ?ירוירי גלוי מיבתב
 שבוע מדי מדפיסה ראשון־לציון עיריית

 ובו ראשוניות, ידיעות בשם מקומי עיתון
תמו והמון־המון חיוביים דברים רק תמצאו

 הנהליודהעיר, וחברי ראש־העיר של נות
ל פרסים ונותנים יפים חיוכים שמחייכים

 כותרות מאד והרבה ויפים, טובים אזרחים
 חיובית.״ ״עשייה של

ה שעל יודע הוועד, אנשי כמוכם, מי
גם לספר ויש אפשר בראשון־לציון נעשה

 אבל ״חיוביים״). (לא אחרים דברים הרניה
 לכם, מפריע לא לזה בקשר השתיקה קשר

להיפך. לא אם
 (איש נחמיאס אמנון מר של מהתקפתו

 אפשר אלוני, שולמית ח״כ על הוועד)
 מר מייצגים. שאתם מה ועל עליכם ללמוד

 להעמיד שיש הוועד, בשם טוען, נחמיאם
 הסתירה, על אלוני שולמית ח״ב את לדין

 לבין האזרח לזכויות דאגתה בין כביכול,
 הפלסטינים. לשאלת ביחס היוניות עמדותיה

 חיים (שהרי אווילית טענה שזוהי לכך פרט
 אזרחים ״כמה״ הירוק הקו בגבולות גם

 מייד הרי בפלסטינים), עצמם המגדירים
ה עמדותיכם על לטעניותיבם המאזין למד

 הטלוויזיה פני מהם מאד ברור פוליטיות.
 פנים הרבה להראות :שואפים אתם שלהם

ו־ מירמה הצגת מין בחיוביות. מטוייחות

 שקורה מה מכל ותלישות אחיזת-עיניים
 גם כלולים הזה, הבלוף ובכל במציאות.

 וקצת לחוק׳ בניגוד קטנה התנחלות איזה
 — ולסיום בעולם, בדעת-הקהל גאה זילזול

ה פני את שמצדיק יוס של פסוקו איזה
ולאח לי להראות רוצים שאתם טלוויזיה

רים.
 כוונותיבם, עיקר מהו לנחש קשה לא
ה התארגנות של בזמנים הסמיכות לאור
 אכסטרא־מוגיצי- אופי (בעל שהקמתם וועד

 ראש- חזר שלאחרונה השמועה ובין פאלי),
 לא בחרות, לפעילות שלכם החיובי העיר

ספור עירכם ראש היה שאילו הנמנע מן
 שבימים כדי הבל עושים הייתם — טאי
!האולימפי המינימום את יעבור אלה

ראשון־לציון דמאיי, רמי

התפוצה את להגביר
 העולם של שמו את שמעתי שנים במשך

 רכילויות, מלא שכל־כולו זול כעיתון הזה,
 ב־ ולפגוע הרע את לחפש מטרתו ושכל

 בגיליונות לעיין כשהתחלתי אנשי־ציבור.
 בקביעות, לקנותו מאוחר ויותר הזה, העולם

 שנעשיתי הסיבה המצב. כמובן השתנה
 המידע היא הזה, העולם של קבוע קורא
 וכן דפיו, בין שנמצא והבלתי־מצונזר הרב

שלו. והאובייקטיבית הבהירה הראייה
ה רחוק עדיין אלה, סיבות למרות אך
 שרבים יודע אני נרחבת. מתפוצה עיתון

 אותו. הקונים רבים לא אך אותו, הקוראים
 וראיתי, ששמעתי מה ולפי לדעתי, ? מדוע
 ולא העיתון, של השני בחלקו נעוץ הדבר

 שכדי מבין אני לקנייתו. בסף בחוסר
 הלק באותו צורך יש איזון על לשמור

 הניסיון לדעתי, גבול. יש לכך גם אך שני,
מ חתיכות או חדשות פצצות־מין ליצור
ומשעמם. טיפשי הוא שונים, סוגם

 ואנא ואימצו, חיזקו הפוליטי, לחלק אשר
 שרק צעקניות, כותרות מאותן הימנעו
ל אשר העיתון. של לאמינותו מזיקות
 ולעומת להבליטן. צורך אין הקלות, כתבות
 רכילות די יש מרחלת״, ״רחל המדור
 התפוצה את להגביר אפשר כך. גם בעיתון

 בחלק שמעוניינים הקוראים על־ידי גם
בלבד. הפוליטי

רחובות פינטו, משה

גדיה לא — עדה
 על בכתבה שנפלה טעות לתקן ברצוני

 (העולם ארצה מאנטבה החטופים של בואם
).2007 הזה

 ״הקפיצה״ בנותרות המובחרות בתמונות
 לייזרוביץ, עדה מופיעה הכאב״ ו״זעקת

ישראלים. נדיח ולא איזו, אביה עם
 חולון לייזרזכיץ, עדה

 — לייזרוביץ דעה של תמונתה •
גלופה. ראד.

בריבוע יקים מוגי
 ״הפנתר לכתבה בקשר אליכם פונה הנני

 היתד, זו כתבה ).2021 הזה (העולם הבמאי״
הטעות ולצערי. עובדתיות טעויות מלאה
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