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בר־לב חיים מר הרמטכ״ל בחסות אלמוגי יוסף מר
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קודש ההכנסות אלעזר דוד רב־אלוף 6.9.72 רביעי ביום
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במדינה

ההצגות לשעות לב שימו הסרט אורך בגלל החלה. הכרטיסים מכירת

)47 מעמוד (המשך
 להכניס אמר הוא המקום על לידו. עבר
 טיפש מספיק היה האסיר לצינוק. אותו

 הזאת השאלה בשביל למה. לשאול בשביל
 ונתנו ז׳לובים חמישה לצינוק איתו נכנסו

 ימים כמה שבמשך כזה רפואי טיפול לו
שלו. בפצעים לטפל צריך הייתי
 הוא אברהם. שתק לא זאת במחלקה גם

 המצב על ולהתמרמר להתריע המשיך
הקיים.

 דצמבר ״בסוף בכתב. רק תגובות,
 בעבודה. בכבד זיהום תפשתי חליתי. ׳71
 ארבעה בסדר. כך כל לא עוד אני היום עד

 שאני כמו בבית־חולים. שכבתי חודשים
 כתבו מיכתב־פיטורין. אלי הגיע שוכב

 פיצויים דרשתי מתאים. לא שאני שם
 לי. מגיע שלא לי אמרו הפיטורים, על

 להקשיב רצו לא אבל למוסדות, פניתי
 לשלם רצו לא ימי־המחלה בשביל גם לי.
לי.

 לא אני הקרח. על עכשיו ״נשארתי
 חולה, עוד אני כי לעבוד להתחיל יכול

 מה את לשלם רצה לא בתי־הסוהר שרות
 יכול אז יימשך, הזה המצב אם לי. שמגיע
 אבל פעם, עוד רמלה לכלא שאגיע להיות
סוהר.״ בתור לא הפעם

 ניר, אריה של סגנו תורג׳מן, יצחק הגיב
 בתי־הסוהר: שירות נציב

 נא השירות, נגד תלונות לך יש ״אם
 לענות אם נשקול אז בכתב. אלינו לפנות
 מדברים. לא אנחנו בטלפון לא. או בכלל
אנשים.״ עם מדברים לא אנחנו פה בעל

בעלי־חיים
ירושה

ארבע על להולכי
 למען תל־אביב עיריית עשתה שלא מה

 למענה עשתה בעלי־חיים צער אגודת
 בזכותה גוטמן. מריה של האהובה כלבתה
 וטרי- מרפאה האחרון שלישי ביום נפתחה
האגודה. של חדשה נארית

 מכספי מומנה והיפה החדשה המרפאה
 לארץ שעלתה גוטמן, מריה של העיזבון

הורי בצוואתה בעלה. מות אחרי מאנגליה
 צער לאגודת כספה כל את גוטמן שה

האהו בכלבתה שתטפל בתנאי בעלי־חיים
בה.

ב שהוקמה המרפאה רנטגן. מכונת
 בבעלי־החיים לטיפול מיועדת זה, כסף

 על הולכי ובכל האגודה ברשות הנמצאים
 יום מידי אליה המגיעים האחרים ארבע
ביומו.

 אבל מרובה. בה הציוד אין זה בשלב
 רפואיים מכשירים ירכשו הזמן במשך
 זה ציוד גם רנטגן. מכונת ביניהם רבים,
 ישכן האגודה. תומכי של בכספיהם יקנה

 בסיוע מסתכמת לעניין העיריה תרומת
בל עובדים שני של משכורתם בתשלום

בד.
 רובם איש, 50כ־ נכחו הפתיחה בטקס

 רופאה ינהל המרפאה את האגודה. תומכי
 ד״ר צער־בעלי־חיים, אגודת של הקבוע

רלבק. אליעזר

מישטרה
ת מ ח מל

שוטרות ה
 נאה מכונית נאה, אשה יש חסון ליוסף
 בן לבחור נחוץ עוד מה טובה. ופרנסה

 מישטרוד עם הסתבכויות שלא ודאי י 25
 בעל של הנאה שאשתו עוד מה הבירה.

 של במטה־הארצי שוטרת היא המכונית
בירושלים. המישטרה

 זמנו את מחלק מירושלים הבניין פועל
 פיאט — הממונעת אהבתו בין בנאמנות

 אהבתו לבין ופתוחת־גג, תכולה קופה
.20ה־ בת יפה בשר־ודם,

שי לערוך חסון החליט לאוגוסט 28ב־
מעבו חזר הוא אהבותיו. שתי בין לוב

 לטייל ויצא בגדי־חג לבש התרחץ, דתו,
השתיים. בליוויית
 אותם טרמפיסטים שני עימו נטל בדרך

בפיאט, צפוף קצת היה מאחור. הושיב
)50 בטמוד (המשך
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