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 ־ יותר חם
 ם1הח אוגר ־ פאקיר

 נייד. האירופאי. החשסלי
 פלסה חום. ווסת בעל

 ושתייה. סזון לחימום
 חום דרגות 3 0וחסכוני
 האויר לפיזור זסדחף

החדר. פינות בכל

 ־ יותר בריא
 האויר. את מייבש אינו
 על לשמירה םתקן בעל

 ואסא)0(א£רוו לחות
1 לילדים במיוחד חשוב
 חמצן שורף אים

למיניהם. הגו בתנורי

 ־ יותר כדאי
 חשמל. בצריכת חסכוני

 שעות למשך חום אוגר
 ״ מחירו שמוס. לבני עם

 עשה לשנה. משנה עולה
 פאקיר קנה פשוט. חשבון

 יהיה מה יודע סי היום.
 הבאה? בשנה מחירו
1 כדאי

המובחרות. החשםל בחנויות להשיג ון;ול9רט
ס איחסורט ■ ב ח
רח׳ חל־אביב.

סלון  \ חדרי־
* ואוכל שינה

 ,29 הרצל :פ״ת
.913766 צל׳

רובקס
שבאופנה המתנה

ר 1 מ 1 ר א
וקירות דלתות צפוי
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מוואס נומה הקטוד
מאורוגוואי) גולה (זמר

ש ני ו ח ו ה א ח מ י ר י ש
אי ת ואמריקה מאורוגוו הלטיני

(ת״א) צוותא
 19.30 בשעה 11.1.78 ד/ יום

(חיפה) ״ביתנו״ אולם
 201.30 בשעה 17.1.78 ג/ יום

 בירושלים) העברית (האוניברסיטה ״מייזר״ אולם
וקיבוצים אחרות בערים

הערב) (בשעות 03־451670 בטלפון: פרטים

מנתבים
)8 מעמוד (המשך
 לעם בני ׳את !המאפיינים הדברים ...אחד
 זרים.״ ישי:נאת — המצרי
המכוער. הישראלי ׳של פרצופו זהו

יה נהר פדמרגץ, אליעזר

 עם שהתחיל מעריב, לע׳תון הכבוד כל
 בעמודו ׳בערבית בכרזה השלום, אורגיית
 לישראל, כאדאת של בואו עם הראשון
 מינה מלון של צבעונית בתמונה המשיך

 הבא ׳ובשבוע ערבי, עיתון בנוסח האוס
 מעריב שיל גיליון שלכל ׳מצפה ■בפר אני

פול. עם פיתה של מנה מצורפת יתמיה
הל״ה נתיב שווילי, איילה

המפגרים תוחלת
האובייק הנימה את בסיפוק לציין עלי
ה על מאמרכם נכתב בה והמתונה טיבית

 בית־ מפגרים לילדים המוסד סביב מתחולל
 מותו סיבות חקירת בעקבות בנתניה, תינה

 שלא שמחה אני פרץ. יששכר הנער של
 שאחזה וההסתה הליבץ׳ לאווירת נגררתם

פר סביב בישראל באמצעי־התיקשורת
זו. שה

 ופגו־ שמפגרים לציין חובה העניין לעצם
 תוחלת מבחינת האדם ככל אינם עי־מוחין

צעיר בגיל נפטרים רובם שלהם. החיים

 הסיבה את לקבוע קשה רבים ובמקרים
 לפני להיזהר חובה לכן למותם. המדוייקת

במתכוון. בהרעבה מישהו שמאשימים
מפג לילדים במוסד בעבר שעבדה כמי

מ רבים כי מניסיוני יודעת אני רים
מוב תופעות גילו שם שהתחנכו הילדים

 לשבת צריך והיה תיאבון חוסר של הקות
 ואף לאכול לשכנעם כדי שעות ממש לידם

 אפשרי בלתי בכוח. לפיהם אוכל לדחוף
 בבית־ גם התקין מהנוהל חריגות להצמיד

 מוסד או בית־ספר לי תראו אבל תינה,
 בו שאין נורמאליים, לילדים אחר, חינוכי

 תמיד ללכת אפשר אי אלה. מעין חריגות
הספר. פי על

עפולה ח., דוגית

 בית־ על בעיתונות שנכתב מה אחרי
 ממוסד- ייעודו את להסב מציע אני תינה,

לפגרים. למוסד למפגרים,
השרון הוד רוזן, א.

הפלילית״ מ״הצור תגובות
 מחזקת אני הגלילית בחצור שנולדה כבת

 הזה העולם בגיליון הכתבה על ידיכם את
 הפלילית״. ״הצור הכותרת תחת )2101(

 האווירה את ישנה שמאבקכם תפילה אני
תו מצה״ל, שיחרורי עם אז, כי בחצור,

 יותר 'בטוח עתיד לי להציע הצור כל
כיום. לי מציעה שהיא מהעתיד

צה״ל כוחבוט, אביבה

שהג כפי הפלילית״ ״הצור תושב אני
 מדי חריפה ההגדרה בכתבתכם. אותה דרתם

 שיש הישרים האנשים לכל עוול וגורמת
ברצו הצור כבן אבל בחצור. זאת בכל

מטרידות. תופעות כמה על להתריע ני
 (ביובים לקוי הוא התברואתי המצב
אש עריסות מלוכלכים, כבישים פורצים,

 אצל שוררת ההפקרות מקום). בכל פה
 נראים המועצה זמישרדי המועצה עובדי

היום. שעות בכל שוממים
 התיכנון חוסר במייוחד אותי מטריד

 ב- הפיתוח עבודות בביצוע והשלומיאליות
השיב- סלילת את מסיימים לא עוד הצור.
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