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 הידיים על בהליכה העולם אלוף
 האסלינגר, יוהאן האוסטרי היה

 זו בצורה עבר 1900 שבשנת
מ קילומטרים 1440 של מרחק

 ומהלך יום 55ב־ לפאריס, ינהח
 במהירות יום, בכל שעות 10 של

לשעה. ק״מ 2.9כ־ של ממוצעת
הרג על הולכת גברתי, את,

לל מרבה את ואם כמובן. ליים
 מנסיונך למדת כבר בוודאי — כת

 את אחרות) נשים רבבות (כמו
 שישיית של המיוחדים היתרונות

 ״מרסי״, ״מיקרומש״, רשת גרבי
 אחד מהודר בארנקון הארוזה

זו חמישה כמו אותך ומשמשת
 מתאים גרב כל (כי רגילים גות
 ל״י 7 — המחיר אחר). גרב לכל

 לך מצפה ארנקון ובכל בלבד,
מפת מחזיק — קטנה מתנה גם

שמו של סידרה מתוך אחד חות
 קריסטל גרבי כוכבי־זמר. נה

ה במחיר נמכרים עודם ״מרסי״
 לששה בלבד ל״י 6 — ישן

גרביים•
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במדינה
)25 מעמוד (המשך
 למש־ נמסר והשלישי אונים למוסד מילדיה

 החליפו, לא הדירה את אך חה־מאמצת.
 המליצו באשתו שטפלו שהרופאים למרות

החלפתה־המידית. על
 בן באסבסטון דירה לו הוצעה לבסוף

 משה. צעק רע״ יותר עוד ״זה אחד. חדר
 אחד בחדר אבל בסדר. הילדים לפחות ״כך
 בלילות קמה שעכשיו שלהם, אמא עם

 גם ישגע זה בחדרי בפחד ורצה וצועקת
אותם!״
במכת העיתונות את להפציץ התחיל הוא

 החל הוא אותם. פרסם העם קול רק בים.
 — שערוריות לערוך
לבדי נישלח ועל־כן

 הפסיכיאטור אצל קה
״ו לוד. עיריית של
 דבר אותי שאל מה

 משה, סיפר ראשון?״
ה על הראה ״הוא

 העם בקול מכתבים
קומו אני אם ושאל
 לו איכפת מה ניסט.

שלי?״ המפלגה
המ משה והסוף?

הפ להתרוצץ, שיך
עבו מקום את סיד

 לסבול התחיל דתו,
 על להתלונן שהמשיך אחרי מנדודי־שינה,

 מפחד- המטורפת אשתו, את שמכריחים כך
 וכשהחל בית־הקברות, מול לגור הרוחות,

להסתכלות הוא נשלח — מהומות לעשות
לבית־ד,משוגעים. —

ה לגמרי. בריא שהוא קבעו הרופאים
 אמר. דבר״ אין ״אבל השתחרר. הוא שבוע
אשתגע.״ באמת אני ככה, ימשיך זה ״אם

שרותיס
דעוורת עוד
 עוזרת ומתי שכירה, היא העוזרת מתי
 בעזרת הפך, לאופר נפתלי לקבלן? נהפכת

 התימניות העוזרות שתי את בית־המשפט
הר זאת ומעובדה לקבלניות, אצלו שעבדו

כסף. הרבה )30( לאופר תיח
 סיפר זה משפטי תקדים ביצירת חלקו על

 את להסדיר לפקיד־המם ״כשבאתי נפתלי:
 שאל הוא שלי, המשרד עבור מס־ההכנסה

 אמרתי עובדות־נקיון. גם מחזיק אני אם
 בנקיון אצלי עבדו שנים שלוש שבמשך לו

 נגר רחל זו, אחר בזו תימניות נשים שתי
סעדיה. ורחל

ו שמאחר מיד, לי הסביר השומה פקיד
 עלי, קבוע בשכר־חודשי עובדות העסקתי

 זה כי !שהרוויחו ממה אחוזים 25 לו לתת
 עלי מזה וחוץ מהן, לנכות שעלי מס־הכנסה

עבורן. מלתה־קליטה גם לשלם
 פתחו הכנסה ומס לשלם הסכמתי לא

הצ הם השלום בבית־משפט נגדי. במשפט
 שאני ידעתי נגדי. דין פסק לקבל ליחו

 אלוני, משה עורך־הדין אל פניתי צודק.
המחוזי. המשפט לבית ערעור בשמי שהגיש

 את אבינור חנה השופטת קיבלה במחוזי
 מם־ההכנסה את חייבה לאופר, של הערעור

 שכר את וגם הערעור, הוצאות את לשלם
עורך־הדין. טרחת

 תקדים שיצר בגזר־הדין, השופטת ציינה
 הנוכחי ״במקרה העסקים: בעלי לכל חשוב
 בשעות־ קשור שאינו שעובד ?י, נראה

 רשאי ואשר העוזרת) זה (במקרה עבודה
 הנראית בדרך שהוטלה המשימה את לבצע

 לא סוציאלים, תנאים שום לו אין וכן לו,
 נקשר הרי פיצויים, ולא מחלה לא חופשה,

 לראות ואין שירות של קשר השניים בין
כשכירות כאן המערער של הנקיון עובדות

עצמאי״. כקבלן אלא —
 היא הרי לקבלן, הפכה והעוזרת היות

 ירצה מס־ההכנסה אם עובד־עצמאי. בגדר
 לא לאופר אליה. שיפנה משהו, ממנה

 וכמוהו — פרוטה עבורה לשלם יצטרך
במדינה. עובדים אלפי עוד

הווי
נסגרה בתל־אביב זכויות. שוויון •

 ונתגלה המטבח מלכת לתחרות ההרשמה
אחד. ומועמד מועמדות 24 נרשמו כי

 בנוזה־יהושוע ומצאת. יג?ןת •
 מתוקה אחר לחפש ניידת־משטרה הוזעקה

והשוט ומאחר מביתה, שנעלמה ),7( שלם
 אחר ההורים חיפשו אכן כי שוכנעו לא רים
ה הבת את לחפש חזרו הם כדרוש, בתם

 עמוקות ישנה אותה, גילו בדירה, אובדת
המשפחתי. ארון־הבגדים בתוך

שליו
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