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 מכך. הנובעים עור וגרויי קשקשים נגד יעיל — שמפו פירידקס
ת פישר דר׳ מעבדות של מיוחד פיתוח הוא שמפו פירידקס  בייצור המתמחו
 רפואי. בידע קוסמטים תכשירים
לשימוש. ונעים ריחני שמפו פירידקס
 לכלוך משומן, השיער את ומנקה הראש עור את מחטא שמפו פירידקס

ומקשקשים.
 המובחרות ובפרפומריות המרקחת בבתי אותו דרשו — שמפו פירידקס
מיעילותו. אתם גם ותופתעו
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עד לך יש מה
קשקשים?

 ואדיבות נימוס
 בושה אינם

 וגסות חוצפה
גבורה אינם

 המוכנים מאלה הינך אם
 החיים איכות למען לפעול

 אלינו כתוב אנא במדינה,
הדרכה. חומר אליך ונשלח

משתדלים אנחנו
 חיים, איכות למען אזרחים
גבעתיים 1097 ת.ד.
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 מקום עכשיו כבר הזמן
זה בגליון וצבעוניות רגילות למודעות

׳ במדינה
)54 מעמוד (המשך

 מסטול. או שיכור סתם היד, ולפעמים
 מטבח סכין לאה נטלה הללו הפעמים באחת

 הצליחה אבל עצמה. את לחתוך וניסתה
 בפעם בטנה. על צלקת לעצמה לגרום רק

חדה. בזכוכית פניה את חתכה אחרת
 נפש, עד מים הגיעו כאשר אחד יום

במש להתלונן בנפשה עוז לאה הרהיבה
פרי באשמת שם עצורה היתה היא טרה.
 חשבה השוטרים עם דיבורים ואחרי צה,
 האשימה והיא מספקת הגנה לה תינתן כי

רווחיה. על חי שהוא בכך דרוויש את
 דרוויש, בא מהמעצר יצאה כאשר אולם
 הוא לעורך־דין. עימו ללכת אותה הכריח

 ויכה בלוד לחורשה שיקחנה עליה איים
 שישתין הקטן בנו את יביא כי אותה,
 במשטרה עדותה. את תשנה לא אם עליה

 תשנה אם כי לה והסבירו אותה הזהירו
 היא אך לעונש, צפויה היא עדותה את

 שכל שהצהירה כך כל אז פחדה כבר
 דרוויש וכי שקר. הם הקודמים דבריה

רווחיה. על חי אינו
 :לאה ענתה דרוויש, של סניגורו לשאלת

דומ ועיניה כמוני״, ממנו סבל לא ״איש
 רצח בחשד דרוויש נעצר כאשר עות.

 היא לאה. גם נעצרה מרציאנו, ז׳קלין
 עמדה מי ונשאלה הרצח, על גם נחקרה
 לאה נרצחה. זו כאשר ז׳קלין ליד בפינה
שם. עמדה לא שהיא אמרה

 מבחוץ שמעה באבו־כביר עצורה בהיותה
 לה״. ״לצעוק בא דרוויש של קולו את
 סיפרה והיא !נעצרה, מדוע לדעת רצה הוא

ז׳קלין. לרצח בקשר שנעצרה לו
 מי היה שלא כיוון במעצר ישבה היא

 וכאשר בערבות. לשיחרור עבורה שיחתום
 הציצה עבורה חתם שמישהו לה הודיעו
 עם דרוויש את שם וראתה הדלת לעבר

 לצאת. סירבה הנפחדת לאה בת־שבע.
 מסרתי לכן להורי, לחזור סופית ״החלטתי

 לקבלה רצו לא הוריה לאה. סיפרה עדות״,
 אותם שיכנעה המשטרה אבל בחזרה,
 הסוררת. הבת את להשיב פעם עוד לנסות
 לי אומרים לא אפילו שלי האחים ״אבל
 הראשון הצעד את עשתה לאה טוב״. בוקר

 נגד בבית־המישפט העידה היא לחירות,
דרוויש.
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לחדור החליטה ,,״אל־על
 הגרמני המיטענים הובלת דבוק

 זקנה אוז חריך7 בניסיון
״לופטהגזה״ 7ש

 למטה, במטוסים הנוסעים יישבו בעתיד
הנוס מקום את יתפוס המיטען ואילו

חלו על ד,מרמזת בהכרזת־פתע, — עים
 מתאם מרשאם, רולף יצא כמוסים, מות

 בעולם, הגדול מסעף־המיטען של הקמתו
פרנקפורט. של בנמל־התעופה עתה הנבנה

 מיטען־אוויר, איש כל כמו מרשאם,
ב מיותר ספח הם הנוסעים כי משוכנע
 בהובלת רק להתרכז הצריכים מטוסים,
 בני- מאשר יותר הרבה המכניסה מיטען,

אדם.
 הגיעו החדשים אל־על ראשי שגם נראה
 שבועות כמה לפני שכן דומה, למסקנה

 מועצת־המנהלים, יושב־ראש בגרמניה ביקר
ב החברה נציג עם ויחד שביט, אברהם

 שיל- על לוחץ החל ירון, יעקב גרמניה,
 לאל־על להתיר הגרמניים טונות־התעופה

 בון—קלן של בנמל־התעופה גם לנחות
לארצות-הברית. מגרמניה מיטענים ולקחת

 מאחרי הולנדים. מעדיפים יהודים
 כבדי- נימוקים כמה הסתתרו זו בקשה

 מיט־ לקחת אל־על רשאית כיום מישקל.
מאמס רק לארצוודהברית מאירופה ענים

 ההולנדים קיבלו זו זכות תמורת טרדם.
זכו על העולות בישראל, זכויות־נחיתה

 לצרכי בהולנד אל־טל של הנחיתה יות
 לטיסה זכות עתה דורשים הם נוסעים.
לישראל. נוספת

 חדרה קל״נו, ההולנדית, חברת־התעופה
 מ־ היהודי לשוק־הנוסעים מרשימה בצורה

באמ אמסטרדם, דרך לישראל ניריורק
 ל- ותשלומי-יתר נמוכים תעריפים צעות

 הציבור מרבית באמריקה. סוכני־נסיעות
אמס דרך לישראל טס ניו־יורק של החרדי
 המזון על הגויים את מעדיף הוא טרדם.
הישראלית. החברה של הכשר

 נגד למילחמה לצאת החליטה אל־על
 זאת לעשות יכולה היא הנוסעים. בריחת

צינד על־ידי או מחיריה, הורדת על־ידי או

ה העולם64 2217 הז


