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)3 מעמוד (המשך
 להצעות־ מצטרפת אינה אף היא הנשים.

 מסיעות כנסת חברות של פרטיות חוק
החמו בדיני־האישות להקל שביקשו אחרות,

שלנו. רים
תל-אביב אהרוני, תמירה

סי של ...פצצה
 אמרתי תמיד פור!

ה שהסמינריסטיות
 מקבלות מתגייסות

מ שלא מיני חינוך
 להבחין להן אפשר

לשמאלן. ימינן בין
הרפז, שולה

חיפו,

■כ המחירים
״ם שק

נתקלתי, השבוע
 במצלמה במיקרה,
 ״מיצרן את המהודר,

מחירה בבאר־שבע. בשק״ם החודש״
הנחה אחרי ל״י. 420 היה הראשוני
 של הנחה ואחרי ל״י; 360 החודש: כמיצרך

— הסופי מחירה היה נוספים אחוז 12
ל״י. 315

מחי לברר כשניגשתי אך וקניתי. כימעט
 נוכחתי פרטיות בחנויות המצלמה של רה

 אותה עבור דרשו חנויות בשתי כי לדעת,
 298 — שלישית ובחנות ל״י 290 מצלמה

ל״י.
 — זאת ״הנחה״ להגדיר איך יודע איני
ומשפחותיהם. לחיילים ודווקא

באר־שבע קמחי, אברהם

סכל כוח
 עלי אמרו תמיד

 כוח־סבל. בעל שאני
שבו במשך סבלתי

 התקפותיו את עות
 של חסרות־ההגינות

 על שלכם האיצטגנין
ו — מזל־גדי בני

שתקתי.
שע בשבוע אבל

ל יכולתי לא בר
ההו יותר: התאפק
נע פשוט רוסקופ

הבינותי אז לם.
 בעצם. לי, חסרות הללו שההתקפות כמה

!ההורוסקופ את החזירו
תל־אביב נסים, שאול

בבקשה. •

נרים

כבית-הקפה מכות
 0617 הזה (העולם שבועות מספר לפני

שותף הכותרת תחת כתבה פירסמתם  או ״
 ביני שפרץ סיכסוך על סופר ובה עבד״,

 שעבדתי בעת רבינוביץ, צילה הגברת לבין
 באלנבי עטרה קפה סניף מנהל בתור

תל־אביב. ,118
דיוקן: על עובדות להעמיד ברצוני
 אשר אנשים, מספר שותפים עטרה בקפה

 למשפט, הובא והעניין ביניהם הסתכסכו
 בעסק. רומה כי טוען מהם אחד כאשר

השות אחד של כנציגו לעבוד נכנסתי אני
דוידזון. אליעזר מר פים,

 העשויים דברים גיליתי עבודה כדי תוך
 ובתי- המשטרה חוקרי את להעסיק עוד

כאן. בפרסיהם אכנס לא ולכן המשפט,
 ועובדת שותפת, היא רבינוביץ הגברת

 עטרה. של סניף אותו בניהול בפועל
 התגלגלו שגיליתי, מה שגיליתי לאחר
 השפל לנקודת הגיעו הם והורעו. יחסינו
 נתנה בזעם, עלי התפרצה שהיא יום באותו

 היותה מפאת אשר סטירות־לחי, ארבע לי
עליהן. הגבתי לא אשר,

 השליכה המגע, את לנתק ניסיתי כאשר
 מרפק קשה נחבל כתוצאה ברזל. כיסא עלי

 רפואי לטיפול ונזקקתי השמאלית, הזרוע
 שמעידה כפי קשה, עדיין מצבי ממושך.
 קופת־ של אורטופד פרחי, ד״ר מאת תעודה
 ■־*■מסוגל איני כי המעיד לאומית, חולים

שמאל. ביד מאומצת לעבודה
 לאישי. ייחשב שאולי סיכסוך כאן עד
 ופניתי תקיפה, זאת בפרשה ראיתי אבל

למשטרה.
 הוותיקים אחד — ותיק שוטר עצמי אני
 ואף המנדט, במשטרת שירתתי בארץ.

 תל- על בהגנה 1936 במאורעות נפצעתי
הצטיינות על המעידה תעודה בידי אביב.
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