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ץ הדפילטור
̂  הקיץ לעונת
הירוקה באריזה

 הקוסמטי הקרם
 מיותר שיער להרחקת

 נעים ניחוח בעל
 ובעדינות במהירות פועל

כאבים ללא

 בשוויץ ״קוסמיטל״ במעבדות פותחו ״פיגמליון״ קוסמטיקה תכשירי
הבריאות. משרד ברשיון ״וולה״. - איגטרקוסמא בבית ומיוצרים

אום־אל־פחם המקומית המועצה
להשתתף אותך להזמין מתכבדת

ההתנדבותי. העבודה במחנה
ה נ ח מ  16—18.4.1981 הצהריים) (עד ושבת ששי חמישי, בימים — ה
ש ג פ מ  אחה״צ. 4 משעה ,16.4.81 חמישי ביום הכפר במרכז — ה

 תבורך) חלקית השתתפות (גם המחנה פתיחת — בערב 6ב־
הכפר. משפחות אצל יאורחו המחנה משתתפי

 משותפת, לבנייה סמל - העבודה למחנה בואו
 זכויות ושוויון אחווה הדדית, הבנה

בישראל. והערבי היהודי העמים שני בין
ת ו א ר ת ה ל

ה ועד חנ מ תי ה  ההתנדבו
 163 ד• ת.

אום־אל־פחם

מכתבים
עגומה מציאות

המח הפך כבר בירושלים
 זה ודווקא לשיגרח, זה

הקורא את מחריד
במצי חוזה אני ביומו יום מדי

ה האוכלוסייה נחלת עגומה, אות
 ובסביבתה. ירושלים במזרח ערבית

ב ניצבים צעירים לצד מבוגרים
 הבוקר שעות למן גדולות קבוצות

ה של לבואם ומצפים המוקדמות,
ש זו, תמונה היהודים. מעסיקים

 בי מעוררת שיגרה, הפכה כבר
מ מחזות לא־נעימות. אסוסיאציות

 נחלת שיהיו היה ראוי אלה, עין
העבר.
 כל משולל הזה העבודה שוק

ה המדינה. רשויות של ביקורת
 במיקרה לסכנות נחשפים׳ עובדים

מבו אינם שכן גופנית, פגיעה של
 דיווח ואין הלאומי, בביטוח טחים
ה על-ידי המס לשילטונות סדיר

 זכויות כל נפגעות כך מעסיקים.
 מחיר של הוזלה. וקיימת העובד,

ל קץ לשים יש במשק. העבודה
המע יוצאים ממנה הזאת, אנרכיה

 את מלבה היא אך נשכרים, סיקים
ה של והניצול התיסכול תחושת
באיזור. ערבים

ירושלים הלוי, יהודה

!רעיון ה1!

 אמונה או מיקרים, צירוף והנה,
 טבעה השלושה האוניה — תפלה

 מקום באותו 1967 בינואר 24ב־
. !הראשונה מצדה טבעה שבו בדיוק

 \ עד נפתרה לא טביעתה תעלומת
 גופות אפילו נמצאו לא הזה. היום

 שריד רק נמצא שניספו. הימאים
ד,אוניה. של ההצלה מסירת קטן

נצרת־עילית כהן, רווגי

אין
שווה גזירה

 של לדעתו התנגדות
אליעז, חיים הקורא
 את להשוות שאפשר

 המשוש חטיפת ניסיון
 חטיפות עם בלנינגרד
(״העו אחרות מטוסים

)2272 הזה״ לם
 חסר הוא להשוואה הניסיון

 לנינגרד מישפט נדוני בסיס.
 כדי מטוס לחטוף ניסו לא

 כדי אלא בני־ערובה, לקחת
ש ממדינת־מישטרה לברוח

 תוכנית אסורה. ממנה היציאה
 היתד, המטוס על ההשתלטות

 אחרון. מוצא בבחינת
פתח־תיקווה דינדמן, עירית

►

 מודעה מצא הקורא
נו והיא כעיתון, מעניינת

רעיון לו תנת
 מצאו שהעיתונים מסתבר ובכן,

 העצורים וגם חדש, הכנסות מקור
 לקיצור חדשה דרך מצאו למיניהם
 המסובכים. המישפטיים ההליכים

 המיש־ את לנהל יהיה אפשר מעתה
בצורת העיתונות, דפי מעל פטים

תמישטדה את לתגסר
 את כשקרא נחרד הקורא
 אלון אילנה של כתבתה

 באור-יהודה המתרחש על
)2272 הזה" (״העולם

 שקבע העובדה צויינה בכתבה
 אור- מישטרת כי בית-המישפט,

כאשר ופחד אזלת־יד גילתה יהודה

ומכרי! ידידי לכל
שבע אני הן נ ק ב ד  צ

ם ל עו מ א ש , ל י ת י ח א ס  ל
תי ש מ ת ש א ה ל תי ו ע ם נג מי ס  ב

ל לי אין שר כ ת ק מו ש א ה  ל
סו ח לי שיו

תגלה שהאמת תקוח אני  ת
לאור יצא והצדק

ם ע חי ה י חנ (טבריה) או
רמלה המעצר, בית
72101 מיקוד רמלה ,178 ת.ד.

המישפטיים ההליכים קיצור
השופטים מטעם מודעה

 התביעה, העצורים, של מודעות
 השופטים, מטעם מודעה ולבסוף

צודק. מי שתכריע
חיפה גובר, אלי

שה ה שלו צד מ
פעמיים, טכעה ״מצדה״

 את הזכיר אבנרי ואורי
 (״העולם הראשונה הפעם
)2272 הזח״

 1948ב־ טבעה אכן מצדה האודה
ב הטירני. שבים מסינה במיצר

 ימאים. שלושה ניספו הטביעה אסון
 שייכת היתד, לה אופיר, חברת

ה שלושת עיל־שם קראה האוניה,
ה של אחרת לאוניה הללו ימאים
השלושה. בשם חברה

המטי פושעים לכנופיית גיכנעה
התושבים. על אימה לים

 המיש־ את לתגבר יש לדעתי
 המישפטית, המערכת ואת טרה

 צורך ואין בעונשים, יותר להחמיר
 לערוך או אלימים עבריינים לחון
חוזר. מישפט להם

תזוז-גן צדקה, דויד

• • •
הפרגמאטיסט

 ודיין לפנק רצו הנערות
מיפלגה רוצה

 שני^ בברלין, בפסטיוואל־הסרטים
 שלהם" לבית־המלון חזרו ישראלים

פג המלון בחזית הלילה. בחצות
צעירות. נערות בשתי שו

)6 בעמוד (המשך
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