
 כחוקר מקום. מכל מקובלות. בדרכים זוגם
 החברה של זו בפעילות מאוד המעוניין

 להזהיר חייב ואפילו יכול אני הישראלית,
מש מסוכני חלק מפני התמים הציבור את
מפרס הם ושפלים. רמאים היכרויות רדי
 דמי־הרשמה גובים מושכות, מודעות מים

יו מהם שומעים ואין הדואר, באמצעות
ה פליליים מעשי־הזנאה הם אלה תר.

 ומישרד־המיש־ המישטרה לטיפול ראויים
פטים.
 כאלה מישדדים לשירותי הנזקק כל על

 דבר ויודעי מוסמכים מפי תחילה לחקור
 מישרדי־ההכרויות של ואופיים טיבם על

 ממונם את יפסידו לבל סוכניהם, ושל
ועצביהם.

 בפעילות מה חיוב יש עניין, של לגופו
ה־ הזנות על להעדיפה ׳ויש זו חברתית

והבלתי־מבוקרת. גלוייה
תד-אביב כנעני, א. ד׳׳ר

ב״שינוי״ שיגוי אין
 — ״תשקיף ,1922 הזה״ ״העולם

 על שינוי״,—ר״צ מילחמת״בחירות
ה שתי של הפירסום מודעות
תנועות.

 גב׳ לבין ביני הסכם שום היה ולא אין
שי תנועת בין איחוד לגבי אלוני שולמית

האזרח. לזכויות התנועה לבין נוי
 קבוצות לבין שינוי בין הפעולה שיתוף

 ׳תנועת נציגי על־ידי בגלוי נעשה אחרות
 ומודעות בהודעות ביטוי לידי ובא שינוי,

 די־ תנועה היא ׳ששינוי מכיוון משותפות.
כל הסכם לקבוע בכוחי אין מוקראטית,

בשמה. שהו

רובינשטיין אמנון
פוליטית דרך

 על שינוי ניבחדי יחליטו העת, בבוא
בעתיד. הפוליטית דרכה

תל־אביב רובינשטיין אמנון

ברמן בני תנובת
 ״הפאקירית ,1917 הזה״ ״העולם
 הלן של סיפורה דן״, משיכון

ברמן.
 מפורטו- שבועות כשלושה לפני באתי

 את לבקר כדי כרגע, מופיע אני שם ריקו,
 קשה. במצב בבית־חולים הנמצא אבי

 זאת ובהזדמנות ימים, שישה בארץ שהייתי
 ברמן, הלן לשעבר אשתי את פגשתי גם

הופ להשיג לה לעזור בי הפצירה אשר
 לה שעזרתי כפי בארצות־יהברית. עות

הפעם. גם לה לעזור הסכמתי בעבר,
 קראתי לפורטוריקו, במטוס חזרה בדרכי

 רעייתי לכם שמסרה מה את בעיתונכם
עובדות: מעט לתקן ברצוני לשעבר.

 ב־ דיברה לשעבר שרעייתי אחרי א).
)8 בעמוד (המשך

 הלוטו. בהגרלת מלהשתתף קל יותר מה
 אחת בכל מספרים 6 לסמן תוכל אחת לירה תמורת

שבטופס. טבלאות משתי
 ספורות שניות בת פשוט,פעולה חישוב עשה

הראשון, בפרס השתתפות סיבו״ לך מביאה
מינימום, לירות 150,000 בסך

הפרסים ביתר לירות ובאלפי
 לירות מליון חצי עד מצטבר ראשון פרם *
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