
 דלו! ״אדן
לישראל״ מגיע

 סומו את הנושאת טואלט ומוצרי בשמים סדרת
 דילון, אלן הנודע, הקולנוע שחקן של וחתימת״ידו

 עונת לקראת בישראל, לראשונה אלה בימים מוצגת
החגים.

 שנחלו לאחר לישראל מגיעים דילון״ ״אלן מוצרי
 לראשונה. הוצגו מאז שחלפו בשנתיים רבה הצלחה

 לגברים, מוצרים של סידרה דילון הציג בתחילה
 דילון יוצא עתה ארצות. בעשרות ביום הנמכרת

 בושם שבמרכזה — לנשים — חדשה סידרה עם
 לאהוב״. ״עת בשם הנקרא וקלאסי, אלגנטי חדש,

 מתערובת ומורכבים וחושניים חמים הניחוחות
ה הארומה על־ידי המועשרת תבלינים של נדירה

 ״ילאנג־ של והאקלוטיות היסמין של דיסקרטית
ילאנג״.

 של אישיותה את המדגיש וכובש מקורי בושם זהו
אותו. הנושאת האישה
 כיוצר — החדש למקצועו דילון אלן של גישתו

 לשחקן כיאה מקצוע, איש של גישה היא — בשמים
 שנה. עשרים מזה מקצועיותו בשל המוכר
 חלק ״זה מסביר היא ן בבשמים דווקא בחר ומדוע

 על חלם לא מי אתגר. עם להתמודד מהוויתו,
 היא שלי המוצרים סידרת ז בשמים בגן טיול

זח״. חלום של הגשמתי
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הלימודים בתכנית
 מעשית עבודה והדפסה, פיתוח יסודות,

 הנחיה לצילום, יציאות במעבדה,
 הצילום, תולדות שוטפת, עבודות וביקורת
 מעבדה, טכניקות הצילום, של תאוריה
 צבע. מיוחדות, טכניקות סטודיו,
במעבדות. חפשי שימוש

אביב ותל נוספים פרטים בוקר, ולימודי
23 ביאליק יום יום וערב אחה״צ

(03) 658677 .10:00-22:00 בין הרמות. בכל
וירושלים לימודים ומסגרת

6 בצלאל גמישה.
(02)237269 מיוחד והסדר

וחיפה קיבוצים. לחברי
13 הנביאים שנה״ל ותחילת

(04)662773 .82 אוקטובר

אלה בימים ההרשמה

מכחבים
 )24 מעמוד (המשך
 העבודה בתנאי ומתמדת אכזרית

שלי
השתכרתי שנות־ותק, 28 אחרי

 של מישפחתית תמונה מצורפת
ל מצפים הם ובנו• אשתו אורי,

טובה. בשעה הבת הולדת
ראשון־לציון ידיד,

ובנו אשתו גדר, אורי
בתלונות לפנות אין

 זאת — ברוטו ליום שקל 119.60
 בחורש;־ ברוטו שקל 2,990 אומרת

 כלד נטו• שקל 2,500 בערך שהם
 של המינימום משכר פחות — מר

 מקיצ־ ופחות מתחיל, פשוט פועל
 סוציאלית, תוספת עם בת־זיקנה

!לחודש נטו שקל 3,072 שהיתר.
 עבודה שנות 28 אחרי יציאתי

 פיצויי וללא פנסיה ללא ,62 בגיל
 לי לתת רצה (פרומין פיטורין
 עבודה שנות 28 עבור שקל 53,572
 רבים שעובדים סכום — מפרכת

אחד). בחודש משתכרים
 העניין האם :השאלה נשאלת

 אנטי- אנטי־פועלי, פחות הוא שלי
ה מאשר מקפח ופחות סוציאלי

על? אל עובדי של עניין
להת רב ברצון מוכן הייתי אני

מס והייתי על, אל עובדי עם חלף
ש מה חודשיים עבור לקבל כים

 בחודש על אל עובדי משתכרים
!בשבת עבודה ללא — אחד

 בזכויותיי, שהפגיעה סבור אני
 חמורה ובריאותי, כבודי פרנסתי,

בעוב הפגיעה מאשר שיעור לאין
בשבת! לעבוד שלא על, אל די

 תחת החזקים, לוועדים פונה אני
לע על, אל עובדי למען לשבות

ההס את ולשאול למעני זאת שות
!הדברים לפשר תדרות

בני־ברק שמשון, שיכק

וקיים וזי גלו־ אור•
 של בשמו מגיב אלמוני

:השאלה על הלהטוטן,
(״שי גלר אורי נעלם לאן
).234$ חזה״ ״העולם דור״

ב לפנות שאין מודיע גלד אורי
 או רוטשילד מרים לגב׳ תלונות

בארץ. אחר אדם כל
 לפי — גלר אורי של עורך־דינו

 את מהסרט הוציא — הנחיותיו
ש משום וזאת אורי, על הקטע

טל מתוכניות בקטעים השתמשו
 גלד. אורי של רשותו ללא וויזיה

 משום הסרט בכותרות נשאר שמו
 כחמש לפני אירע זאת וכל מה,

שנים.

• • •
משתלמת ההתקדוסזו

 מיק- את ביזה בן־ישי רון
 איתו והפך העיתונות צוע

 בשרות חריפה לשיפחה
מילחמה. פושעי

 כי בעיתונות, פורסם לאחרונה
 רון הטלוויזיה של הצבאי הכתב

 שר- של מועמדו הוא בן־ישי,
 לתפקיד שרון, אריאל הביטחון,

 זאת, לצורך צה״ל. גלי מפקד
 ויוק־ בן־ישי רון יחוייל נאמר, כך
 אלוף- לדרגת סרן מדרגת פץ

 במציאות כי הוכחה, זוהי מישנה.
 משתיימת, ההתקרנפות הישראלית

המ והתעריף קצר, לטווח לפחות
מגבוה. יותר הוא עבורה שולם
 ככתב בעבודתו כי ספק, איו
 הי־ס במלחמת הטלוויזיה של צבאי

 את בן־ישי רון העלה הלבנון,
 חדשות. לפסגות דיהתקרנפות רמת
 עיתונות של קנזדמידה כל לפי

 פיק- את בן־ישי רון ביזה חופשית,
 לשיפרה אותו והפך העיתונות צוע

 ופיש־ פושעי של בשירותם תרופה
מילחמה. עי

 גם כי לדעת, חייב בן־ישי רון
 הנהנוזנים על עתה נמנה הוא אם

 של הישראלית בחברה והמכובדים
 תשכח שלא רושמת, יד יש היום,

 הרם במילחמת עולל אשר את
הלבנון.
 לקח הוא כי זוכרת, הזאת היד

שו בהולכת מידע, בהעלמת חלק
 הזרועות אחת למעשה היה הוא לל•

 בציבור השקרים בהפצת החשובות
 בן- רון המילחמה. בשעת הישראלי

ה בעבודתו להמשיך הסכים ישי
צב ולא ציבורית בתחנה עיתונאית

 ב־ ומופיע מחוייל כשהוא אית,
וכ מדי־צכא לבוש כשהוא מירקע
 ספק ללא זהו דרגות־קצונה. מובן,

 דעי- בשדה מסעיר ישראלי חידוש
 כי בטוח. ואני החופשית, תוגות
ומע הסובייטית הטלוויזיה אפילו

 האדום הצבא של התיקשורת רכת
 רן־ישי מרון פרק ללמוד יוכלו

 הצ-בור את שוטפים כיצד ואדוניו,
 מראית- על שמירה תוך בכזבים,

חופשית. עיתונות של עין
ירושלים ספיח־, גירעון
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