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 ל״י 15,000 תרמה פרמה־שרם חברת
וצה״ל השחרור מלחמת לנכי

תל־אביב,
 התקבלה זו החלטה וצה״ל. השחרור מלחמת לנכי ליי 15,000 תרמה פרמה־שרס חברת

 גבעוני יוסף מר זכה שבה פלטינה״ שרם ,,פרמה בתחרות הפרסים הגרלת בעקבות
 ״פרמה־שרם חפיסת של אחת תודית רק לתחרות וצרף היות — ל״י 1,000.— של בסכום

פלטינה״.
 ל״י, 16,000 היה זו לתחרות שהוקצב המירבי והפרס ומאחר התחרות לכללי בהתאם

 נכי לארגון ל״י, 15,000 הסכום, יתרת את לתרום שרפ פרמה חברת הנהלת החליטה
 וצה״ל. השחרור מלחמת

לתעודתו. אלה בימים הועבר הכספי הסך

 מיני יעוץ
מיוחד

 מיניות מנטיות סובל אתה
 תל־ 441675 טלפן: מיוחדות?

ותיעזר. אביב,

מכתבים
 המשטרה ■1

והמכות
 מעשה־פגיעה־באדם על לומר לי קשה

 שמשנת־ לעיתים יקרה אך שקרה״, ״טוב
 שניגלתה טוב והופיעה, וחזרה רעה ארעה
ה שמפליאה למכות כוזנתי ברבים. סו״ס

 ול־ כביכול, חסותה תחת בבאים משטרה
 לוי, דוו חה״כ של ביותר המצער מיקרה
 במו־ראשו ולכאוב במו־עיניו לראות שזכה
 במפגינים במשטרת־ישראל קצין נוהג כיצד

בתום־לב. מפגינים של לעזרתם ולבאים
מא חבר־הכנסת, הוכה בו הזה, המיקרה

 של הטענות כל את ספק ללא לכאורה שר
ב שהוכו — ויהודים ערבים — אנשים

 וכל ולדיכוי, משפיל ליחס שזכו משטרה,
 בידי ובוטלו זה בעניין שנטענו הטענות

(שהסתמ ואנשי־ציבור עיתונאים שופטים,
 כלא־היו בעיקר) השוטרים עדויות על כו

 אישור בכך מקבלות — והמצאות וכבדותות
בעקיפין.

 חה״כ את שהכה הקצין )1 המסקנות:
לאל המשטרה מן לפרוש חייב לוי דוד
 אזרחים הכאת של מיקרה כל )2 תר.

 חייב — שהן נסיבות בכל שוטרים, בידי
 ועדה על־ידי ובחומרה ברצינות להחקר

ברא למשטרה, מחוץ נייטראלית, ציבורית
 ה־ האמינות את לבטל יש )3 שופט. שות

 השוטר עדות של והעדיפה בלתי־מסוייגת
ה של עדותו לעומת עציר, התנהגות על

 בחוק זאת העדפה אם — השוטר על עציר
 ההש־ מן לחדול יש )4 בנוהג. ואם יסודה
 עובדות לגבי וההשלכות המתמידות ואות

 להסיק ולהפסיק אחרות במדינות הקיימות
יותר.״ טהורים ש״אנו מסקנות

 ,״שלנו׳ שהמשטרה חשיבות, אין לכך
 הנותרות השלוש — פחות מכות 3 מכה
וה השוויון החופש, את לרמוס כדי דיין

האנושי. כבוד
״ק, שי ישעיהו־תומא

אלוני־יצוזל!

 תוספת !₪
יוקר

 בשנים שפורצות הרבות השביתות לאור
 לשיטת לחזור שיש חושבת אני האחרונות,

היוקר. תוספת
 והכסף עולים והמיסים המחירים כאשר

שפורצות שברור הרי למחיה, מספיק אינו

צור
 של בסופו משיג השכירים וציבור שביתות

לו. מגיע אשר את דבר
 מפסידה מהשביתות כתוצאה זאת לעומת

 ויוצרת עבודה ימי של עצום מספר המדינה
 תפעיל שהממשלה מוטב לכן בעם. מרירות

 המחירים יציבות שמירת לשם כוחה את
 באם יוקר. תוספת לשיטת ותחזור והמיסים

המחי יציבות על לשמור הממשלה תצליח
 צורך יהיה לא שבמילא הרי והמיסים רים

יוקר. תוספת לשלם
קריית-חיים צור, מלבה

 הלילה חיי ■
-באשרור

 המאמר על בתוקף בזה למחות רוצה אני
 הזה (העולם באשדוד הלילה חיי על שלכם
 עובדות כאילו הרושם להתקבל יכול ).1763

 שהתפרנסו נשים רק אשדוד של בבארים
נכון! לא בהחלט זה ביצאניות. לכן קודם

 אחת עם נשוי אני וחצי חודשיים מזה
 ,8 (בעמוד הקבוצתי בתצלום הנראות הנשים

ב מעולם עמדה לא אשתי בחץ). מסומנת
 דומה. בדרך התפרנסה לא ומעולם רחוב

 ש־ מכיוון אולם כספרית, עבדה אשתי
)8 בעמוך נהמשך

1766 הזה העולם6




