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״1 אשתגע אני בבית
ב יש המהודר, גאולה ברחוב היום, גם

והמוס המשטרה נגד חמורות טענות פיו
 המשטרה אבל טוב, בן־אדם ״אני דות.

 רוצים שלא למה אותי, לקבור סתם מחפשת
 שהם בגלל בעיר, נכה ככה אותי שיראו

 אותי הכניסו שסתם ובגלל ככה, אותי עשו
 לי עושים למה פעמים. כמה לבית־הסוהר

 אלקריף עקיבא של התיקים ?״ תיקים סתם
שוט ותקיפת הפרעות־סדר על ככולם רובם
 יש ״אם בהם. מודה אינו הוא אבל רים.

 !לתלייה מסכים אני — בתיקים הוכחות
 להראות הזדמנות מוצאת סתם המשטרה

רע. בן־אדם שאני
לרוכ רישיון עזרה, לי שיתנו ״הבטיחו

 כלום. נתנו לא הנמל. ליד ביזנס או לות
 מה יודע לא אחד ואף לבד, בן־אדם אני

 סוציאלית, עזרה לי אין גאולה. ברחוב איתי
למש ,לך לי אומרים אליהם הולך וכשאני

 בשבילי אליהם הולכים כשלפעמים טרה•׳
 שייך ,הבן־אדם להם אומרים הם השכנים,

למשטרה׳.״
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 עצרה היא :המשטרה את עניינו לא קריף
 הביאה שלו, ניסיון־ההתאבדות לאחר אותו
״הח זיגלמן. יעקב שופט־השלום לפני אותו
באמ והשתולל פרועה בצורה התנהג שוד
 אל- המשטרה. בא־כוח טען הכביש,״ צע

 אותו שדחפו גורמי־יאושו, את הסביר קריף
 על־ידי ושוחרר לחייו, קץ לשים לנסות

יש לירות 100 של עצמית בערבות השופט
ראליות.

 הלילה,״ כל ובוכה שוכב אני ״לפעמים
 זה מבקש שאני מה ״כל אחר־כך, קרא
!״ צדק משפט רוצה אני צדק.

רפואה
התרסיס
המסוכן

 בצה״ל, משירותה ששוחררה אחרי שנה
 לבית־ 21ה־ בת החיפאית הצעירה הגיעה

מ סובלת כשהיא בחיפה רמב״ם החולים
נשי בקשיי שהתבטאה — הנשמת מחלת

 מישורי בשטח מטר 50 של הליכה אחרי מה
מדרגות. עשר של עלייה או

 את מעדיפים מדוע
מרכזי״? ״סלון

 ש־ היא עצמה בדו המדברת העובדה
 זה סלון הוא, כ־ כשמו מרכזי״ ״סלון

הלקו מרבית של הקניות למרכז הפך
 וסביבתה רבתי מתל־אביב הבאים חות
רחוקים. ממקומות ואף

ל מסחר בית הופך כיצד סבות כמה
 מכונות את רבב־ת רכשו בו מרכז

נמ הטלויזיה, מקלטי או שלהם הכביסה
 הנמצא מרכזי״ ב״סלון מהן, כמה נה

ה כל מצוי בתל־אביב ״אל־על״ בבנין
 מכונות ודגמי סוגי של המגוון מבחר

 מתוצרת הן הטל־יזיה ומקלטי הכביסה
היבוא. מי והן מקומית

 בתשובה יתקל לא לסלון הבא קונה
 בנמצא אינו אמנם אחר או זה שדגם
המכ את עיניו במי לבחון שיוכל כשם
בפעולה. שיר

 הינם מרכזי״ ב״כלון העובדים צוזת
המקצו יהתמחותם שפרט מקצוע אנשי
 ובידם עניניות השהלמוי־ת עברו עית

המת בעיה לכל המקצועית התשובה
עוררת.

 היא מרכזי״ ב״םלון לקונה האחריות
 והן היצרן או היבואן של הן כפולה

עצמו. הסלון של

שטיין מרדכי עו״ד של לזכרו יהודי—ערבי כנס
 ב,.ביתי יתקיים בערב, 6 בשעה למארס, 12 רביעי, ביום

 עורך של לזכרו כנס בתל־אביב, 4 קפלן רחוב סוקולוב״,
למאבק וחבריו ידידיו ביוזמת שטיץ, מרדכי הדין

היוזמת הוועדה

 מחניה נהנים מרכזי״ ל״סלון הבאים
 ולאור ״אל־על״ בית של בחניון חנם
ל מרכזי״ ״סלון נחשב בכדי לא זאת
וב בהיקפו במדינה ביותר הגדול סלון

עסקיו. תנועת
 ללא מחירים גם מאפשר מחזורו ואכן

ויעוץ מסור שרות וגם התמודדות
-------------------------------------מרייזד

 הצעירה אצל שהופיעו המחלה, סימני
 היו לבית־החולים, שהובאה לפני כחודשיים

 באיזור חזקים בכאבים מלווה יבש שיעול
החזה.

 היא כי גילו החולה את שבדקו הרופאים
 טוב. כללי במצב הנמצאת מטופחת אשה

 בדופק דמה, בלחץ הפרעות שום היו לא
ריאותיה. בפעולת או שלה
 גילו ריאה שיקופי לה שנערכו אחרי רק

ה בריקמת שינויים החולה אצל הרופאים
 סיבתם. את לדעת יכלו שלא שלה ריאות

 עלו השינויים גורם את לגלות מאמציהם כל
בתוהו.

הב אחד יום כתיסרוקת. הפיתרון
 של שערה כי בה שטיפלו הרופאים חינו

 נוקשה כרעמה מסודר תמיד נראה האטה
 מזה כי החולה להם גילתה אז ראשה. על
 בתרסיסי־שיער משתמשת היא חודשים 7

 תים־ את החזירו שתרופות לאחר (ספריי).
ה לה הורו הקודם, למצבם הריאה קודי

 בתרסים־השיער. משימוש לחדול רופאים
אשה. אותה הבריאה מאז

 בהרפואה, השבוע שפורסם במחקרם,
 קבעו בישראל, הרפואית ההסתדרות עיתון

 בתרסיסי־ מצוי למחלה הגורם כי הרופאים
ה לבועיות החודרים מרכיביהם על שיער
מרכי לזהות ניתן תמיד לא אולם ריאה.

 מים- כסוד נשמרים שהם כיוון אלו, בים
 והמשווקות המייצרות החברות על־ידי חרי

אותן.
מאב הסתייגו אומנם החיפאים הרופאים

 נמצאה ולא ״מאחר כי קבעו ברורה, חנה
שי שבין הקשר על ממשית הוכחה כה עד

 עדיין קיימת והמחלה, תרסיסי־שיער אוף י
 כמחלה זו אבחנה לגבי מובנת הסתייגות

עצמה.״ בפני
 לרבבות אזהרה סימן היה מחקרם אולם

 הדליק בתרסיסי־שיער, המשתמשות נשים
להת כדי משרד־הבריאות עבור אדום אור
מיו מהם המרכיבים טיב את ולחקור חיל

אלה. תכשירי־שיער צרים




