
במדינה
חזפים

ים
תביעות של

 בחוף כסאות־נוח משכיר הוא כהן אלי
 תל־אביב. של ימה בחוף גורדון הרחצה

 אחרי 4.30 בשעה האחרון, השישי ביום
 בגביית עסקו וחברו שאלי שעה הצהריים,
 הרחצה, בחוף הנוח כסאות עבור התשלום

 החוף. על גדולה בהתקהלות הבחינו הם
 והצביעו בידיהם ניפנפו צעקו, אנשים
 אחד לעבר כוונו אצבעותיהם המים. לעבר

 עתה ונאבק לשחות שהרחיק המתרחצים
 הכללית ההרגשה לטבוע. כעומד הגלים עם

רגע. בכל להתרחש עומד אסון היתה:
 עם נסחף כנראה ״האיש כהן: אלי סיפר

 מציל. אף היה לא המצילים ובתחנת הזרם
 לעשות. לנו אמר שלנו שהמצפון מה עשינו

 אבל המצילים, בשביתת לפגוע שרצינו לא
 חסקה לקחנו ממוות. אדם להציל מוכרחים

 בריא לחוף אותו החזרנו אליו. ויצאנו
ושלם.״
 המצילים שביתת שחורים. דגלים בדי

 עד שישי יום מצהרי נמשכה בתל־אביב
 של תביעותיהם בשל בבוקר, הראשון ליום

 250ס/4 בשיעור שכר לתוספת המצילים
 והמשטרה העירייה בשבתות. עבודה עבור
הודי אסונות. למנוע המאמצים כל את עשו

 למשן תיאסר בים הרחצה כי מראש עו
 עובו למים שייכנס מי כל וכי השביתה

י החוק. על
 תוכל לא שהמשטרה ברור היה מראש

 כדי הדרושים השוטרים אלפי את לגייס
 להב־ מהמתרחצים ולמנוע החוף את לסגור

 הונפו לא שחורים דגלים אפילו לים. נס
 אותם. שיניף מי היה לא המצילים. בסוכות
 בהצבת התבטאה היחידה המנע פעולת
 הרחצה כי המתריעים החוף לאורך שלטים
אסורה.

 אנשים, אלפי לחוף הגיעו האיסור למרות
 לא כלום כאילו הגלים בין השתכשכו

 הוכרזה כי ידעו לא אפילו רובם אירע.
המצילים. ע״י שביתה

 התבטאה המשטרה של הנוכחות הפגנת
המצי סוכות ליד שוטרים משמרות בהצבת

 שוטרים שלושה ניצבו גורדון בחוף לים•
באדי הסתכלו בבוקר, 10 בשעה החוף על

 השלטים. מעל בחדוה המדלג בקהל שות
 מן אחד הודיע בהחלט!״ אסורה בים ״הרחצה

 אנשיב אלפי עושים מה משנשאל השוטרים
 להשתלט מסוגלים לא ״אנחנו השיב: במים,

 על זאת עושה בים שמתרחץ מי עליהם.
אחריותו.״

 גם נעלמו דקות וכמה עשר בשעה
 גיחך שיעבדו?״ ״למה החוף. מן השוטרים

להם ״גם בבגדי־שבת. לחוף שבא מציל

בשבתות!״ עבודה עבור תוספת משלמים לא

פשעים
חיי

סנדלרים
 מרוויח הייתי — רוטשילד הייתי ״לוא

 גם עובד הייתי בערב כי ממנו, יותר
מתאימה זו־ יהודית אימרה בסנדלרות.״

 אשתו לטענת קטן. בשינוי אדרי, למרדכי
 שעשה סרסור הוא אדרי מרדכי ברוריה,

 מפני למה? אחר. סרסור מכל יותר כסף
בסנדלרות. גם עבד הוא היום שבשעות
 עוד כשהיתה מרדכי את הכירה ברוריה

חיזו בפני לעמוד יכלה לא היא .16 בת
 לדיסקוטקים לקולנוע, אחריו הלכה ריו,

 הצליח לא קסמו כל עם אולם ולמסיבות.
 למיטה. — אחד למקום להובילה מרדכי

 הסתיים השניים בין שהרומן אירע כך
)30 בעמוד (המשך

תל־אביב בחון? שכיתה מפירות
תוספת אין לשוטרים גם

ו.-

אסורה״ ״הרחצה השדט למרות תל־אביב של ימה בהו,? מתרחצים
הצילו כסאות־הנוח משכירי

בע<ת
;

החופשיות
 תחבושות או טמפקס טמפוני

 רק קיימת למעשה היגייניות!
 המעריכות לנערות אחת תשובה

 טנד טמפוני :מוחלטת חופשיות
פקס.
פנימי, לשימוש מיועדים הם

בסי או בחגורות צורך שאין בך
 חיכוך. או לוואי ריחות ואין כות,

 ניתן לא בהם, משתמשת כשאת
 אינן לעולם ידיך בכך. להבחין
עצמו. טמפקס בטמפון נוגעות
 בסילוק בעיות לך יהיו לא

 שפופרת שאפילו כיון הטמפון
באסלה• נשטפת ההחדרה

 בגדיך את ללבוש יכולה את
 כל לשחות לבי ביותר. ההדוקים

 נמצאת שאת ידע לא איש יום.
בחודש• האלה״ ב״ימים

 טנד טמפוני על לסמוך אפשר
 ומל- רופא ע״י פותחו חם פקס.

 בבל ורווקות, נשואות נשים, יוגי
 בבר בהם משתמשות העולם,
שנה. משלושים למעלה

 תחבושות או טמפקס טמפוני
 שלד• החופשיות זו היגייניות!

המחליטה. את

 קיות1בתםו1 סוקחת בבתי להשיג
 רוגמאות כקבלת המעונינות מובחרות.

 בבולי אל 45 •שלחו הסברתי וחומר
 אינווסט־אימפקס היבואגים אל דואר

3$ ירמיהו רחוב אביב, חל בולם,

29 1716 הזה העולם


