
במדינה
סו0־/ * ס ח ל ר ו ! לא או א ם ו כל

 ברכות מצטיינים ״אורלון״ 100ס/סמ- תינוקות בגדי
מהודרים. ללבוש, נוחים עדינים, הם מפליאה.

 ושומרים מתכווצים אינם מ״אורלון״ תינוקות בגדי
 תינוק, לכל — מהר, מתיבשים כביסים, צורתם. על

מ״אורלון״. תינוקות כבגדי אין — עונה לכל
ב של תינוקות בגדי רק דרשי י ט ״ . ב  המסומנים טו

 מעולה חנות בכל להשיג ״אורלון״. 100̂ס בתוית
בארץ. ילדים לבגדי

דו־פונט. של האקרילי לסיב רשום שם •

אילון לבינסון גורדון

ךשערותי שרשי מעןל
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),17 מעמוד (המשך
 הזאת העבודה את יעשו מותך .אחרי שנים:

 מזר, יחיו משפחות ועשרים איש, עשרים
במותרות.״

לחו לירות 130ב־ חי פבזנר זלמן ואילו
 פקיד בתור בפנסיה, מקבל הוא אותם דש,

 משלם הוא הזה מכסף העיריה. של לשעבר
 אשר הבית עבור חייב הוא אותם תשלומים,

 לירות 20־30 הוא מוציא וכן כארכיון, בנה
עיתונים. על לחודש

 סיפר המדינה. לצמרת פנה רבות פעמים
 בן־ יצחק היי, לנשיא שניבחר .לפני הוא:
 שלי. באוסף ומשתמש שבוע כל אלי בא צבי
איש כאשר אצלו. נפגשים עוד אנו עכשיו גם

פכזנר אספן
למות אסור

 אולי ,זלמן, אותי: שואל הוא שומע, אינו
 לתחוב ומשתדל כסף?׳, לקצת זקוק אתה

 זה מה מבין לא אפילו הוא לירות. עשר לי
לירות.״ עשר היום

 לפני אותו .פגשתי בן־גוריון: אודות
 על טפח קונגרס. שהוא באיזה שנים, כמה

 שלך. הזמן הגיע זלמן, ,נו, ואמר: שיכמי
 פגשתי שנה חצי לפני בך.׳ נטפל עכשיו
 הוא אבל דבריו, את לו הזכרתי שוב. אותו
 הרבה כל־כך לנו יש הזמן ,כל לי: ענה

 לקנות מוכרחים אנו הראש! על עניינים
משחתות.׳ אודירונים, טנקים,
 אבל יותר, חשובים שהטנקים מבין .אני

מאוד.״ מועט זמן נותר רק לי
ה אבל ניתוח, לעבור צריך פבזנר זלמן
 כי אותו, לעבור לו מייעצים אינם רופאים

מוב -אני פקמוריס. באנגינה גם חולה הוא
 מען וחצי,״ שנה או כשנה עוד לחיות, רח

עבודתי.״ את גמרתי .לא השבוע.
 שזלמן מקווים השלטונות גם כי ניראה

 עבודתו את ויעשה לחיות, ימשיך פבזנר
מש ״עשרים ושלום, חס ימות, אם כי חינם.
במותרות.״ מזה יחיו פחות

חי ה
: אני אין אס 9 י  פתח בתל־אביב, ל

נא ״תועלת״, בשם משרד גולדברג שמואל
 לירות אלפי מאזרחים שהוציא בכך שם

ה לתועלתו בהן השתמש בטענות־שווא,
פרטית.

עיר־ בירושלים, :כעיסוק ריפוי 9
 מפני לו שנפסק המאסר עונש על מורה ער

 גופה, כל את וליטף לתלמידתו צמוד ששכב
 את קיבל כשבית־המשפט אשמה מכל זוכה

ממחלה. לרפאה כדי זאת שעשה טענתו
ה בא בתל-אביב, :שרוודידיעות ©
 שחזון, במלון להתארח בן־צבי יצחק נשיא
 ״מד, שאל מנמנם, זקן יאיש בכניסה נתקל
 יהודי הנשיא, אדוני ״זהו, נענה: זהי*

ישן!״
ל נתבע באשקלון, :עצמי שרות ס

 ב־ הרשיונות ועדת חבר ביטון, אורי דין
 רישיון ללא עופות חנות שניהל על עיריה,
עירוני.
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