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 סיליסס כאשר והטרדה, הסבל מה לשם
לצ!ר3ב יבש, וחלק,מהיר,נוח, חד גלנח לן מצינלה

מהנה. גלות
 עברו לם1בע גברים מל*וני ת1עשר
 גם תלך לא מדוע חשמלי. ח1לגל

 לגברים הצטרף בעקבותם, אתה
סיליסס עם אשר המתקדמים

מתגלחים.
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במדינה
גבים

 גפה להיות גס
מזל צריך

 נ־ מלידה, נכה הוא )21( חדריה אברהם
 סף על חי שנים חמש ומזה ידי^ורגליו,

 לו. מתחת גם בשבוע ימים ומספר האב,
 הוריו, של מצבם הורע שנים חמש לפני
 גילה מאז, אותו. לפרנס יכולים אינם ומאז

יש במדינת כי העגומה, האמת את אברהם
 סוג בבחירת מזל לו שאין נכה, יכול ראל

 שאיש מבלי — מרעב למות הנכון, הנכות
לו. ידאג

ת. טו ט מו ת  נעשה לא אברהם שכן ה
ו בתאונה־דרכים, לא ישראל, במלחמות נכה
 אין כך, משום ילדים. שיתוק במחלת לא אף
ש כמה ועד אבא. לו שיהיה אירגון לו

 לגווע יכול הוא בנושא, מעוניינת המדינה
ברעב. מחר

 לכל כמעט אברהם פנה השנים, במשך
 בקש. להידחות כדי רק — אפשרי מוסד

 והיו ושוב, בלו אותו שדחו כאלה היו
 דוגרי: לו שאמרו יותר, גלויי־לב פקידים
תמ לך שלנו. העסק לא הוא שלך ״הענין

,י עבודה.״ צא
ל אך אברהם, ניסה עבודה למצוא גם

 נכה להעסיק מוכן יהיה ״מי הצלחה. לא
 לשכת המעבידים. את מצדיק הוא כמוני?״
 למפעלים פעם מדי אותו, שלחה העבודה
 יכול לא שפשוט מודה אברהם אך שונים,

 עליו: שהוטלו העבודות את לבצע היה
התמוטטתי. פשוט אבל להגיד, לי נעים ״לא

ל נשבר באילן, הרבים מביקוריו באחד
 תגובת שערוריה. הקים אברהם, אחרונה
משטרה. הזמין הוא הפקיד:

 שוב חדריה אברהם יושב אלה בימים
או ללא תעסוקה, ללא תמיכה, ללא בביתו,

 איכפת לא אחד .לאף תקווה. וללא — כל
עכ ״בחיי, השבוע. רפטיר ברעב,״ שאמות

לא.״ לי גם שיו

עסקים
ערבות

ערבה לא
 מבט רהיטי סוכנות בעל הוא ציגל גד

 הינד, מבט בתל-אביב. איבן־גבירול ברחוב
 מוכרת היא אותם רהיטים, המייצרת חברה

 חברת שלה. המכירה סוכנויות באמצעות
 ואביו — היהודית לסוכנות שייכת מבט
 הנהלת חבר הינו ציגל, אברהם גד, של

מבט. של המנהלים מועצת ויו״ר הסוכנות
 בין קשר יש האם ישגו. — המכתב

ל זכה שהבן לעובדה האבא של משרתו
 החברה? של הסוכנויות אחת לידיו קבל

 שיער ובעל רזה ,27 ג׳וניור, ציגל אומר
 הטבות בל קיבלתי ״לא מקורזל: אדמוני
 סוכנות לקבל יכול אחד כל אבי. בזכות

הדרישות.״ את ימלא רק אם החברה, של
מנ שדמי, משד, שמסביר כפי הדרישות,

 הן החברה, של המכירות מחלקת הל
 וערבות — טובה בסביבה חנות שתיים:
מה מקבל שהסוכן הסחורה על בנקאית
חברה.
 — אלה בדרישות הבן ציגל עמד האם
 לא ראשון, בשלב הערבות? בעניין וביחוד
 הערבות, מכתב את לאתר שדמי הצליח
 כזה.״ מכתב לנו ש״יש לבטח שידע למרות

 את קיבל בנו כי אישר ציגל של אביו גם
 הטבות כל ללא נאותה, בצורה הסוכנות

האב. מעמד בגלל הנאה
 בחברת השני בביקורו הקפידו. לא
ה מכתב הזה העולם לכתב המתין מבט,

מתא היה שהוא אלא — המבוקש ערבות
 לאחר ימים חודש דהיינו, — 31.5.71 ריך

 לאחר ימים ארבעה — נפתחה שהחנות
 ויומיים ציגל, אצל לראשונה היה שהכתב

לר ביקש החברה, למשרדי שפנה לאחר
 כי שדמי על־ידי ונענה — המכתב את אות
כזה. מכתב ישנו אכן

חזר ״אני מבט: מנהל גלאס, צבי מסביר
 שלא ייתכן שבוע. לפני רק בחו״ל תי

ה אבל הערבות. עניין על במיוחד הקפידו
 צריך אביו, של הבן הוא שציגל בגלל אם

א במיוחד אותו להעניש ל סוכ לא לתת ו
נות?

 כתב לעבר גיחך הפקידים אחד ואילו
 יודע ״אתה והפטיר: בצאתו, הזה, העולם

 ציגל לגד גרמת שלך? בחקירה גרמת מה
 לוקח שהבנק המחיר זה ל״י. 500 לבזבז
הערבות.״ מכתב את לתת בשביל
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