
ת ח שות מעבודותיו א ת אמוץ בן דן של החד ב ערו ת ת ב בו  עד יפו, ,13/!2 בגלריה המוצגת הקסמים תי
מבר מחצית לחצות. שבע כין ערב ערב ן ספט

שרות מוגש חיפה. ניר, מפעלי ע״י גפרורים, גבי על יעיל לפרסום כ

 זוז אודי
ץ אחה

 הצעיר הפרסום משרד
תר והמבריק  בארץ כיו

ש  צעיר אדם מחפ
 לעבודה המובן ומבריק

ת קשה עני תוב שך ו  במ
ארוכות. שעות

אר בעל החכרה במדעי תו
 ו״שרון־ן" בשיווק ידע עם
פרסום. על

 ונסיון חיים קורות בצרוף כתוב
 ,63304 מיקוד ,4459 לת.ד. קודם
ת״א.
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4
03/622892 צלצלו
 נחזיר ואנו ,8—18 בשעות

 תשכחו ואל להתראות, ביקורו. את המאשר טלפון
שלכם. למסיבה ווקר רוני ויסקי בקבוק להכין
41/751 במכוניות בארץ מטייל ווקר בוני

 5 מועדון ך
חדשה לתרבות

תיי־אביב .5 הס רה׳
297263 טי׳ 1

 8.9.81 שלישי, יום

 של ישראלי סרט יוקרן
קישון אפרים

 שלישי בימי פתוח המועדון
 התוכניות בערב• 8.30 משעה

בערב. 9.00 בשעה מתחילות

כל• ■0 א ם ת ח ל
)71 מעמוד (המשך

 מתגורר הוא שקורה. ממד, התביעה,
 וגם בבת־ים׳ השכורה בדירה גם

ידידים. אצי או ביפו׳ אימו אצל
לעצ רק לדאוג ממשיך אמיגה

 סכום לאחרונה קיבל ״הנתבע מו:
 הואיל לא אך שקל, 9500 של

 או לאשתו דבר וחצי דבר לקנות
 לעצמו קונה שהוא בעת בד, לבתו.

 600 של בסכום יקרים ג׳ינס מיכנסי
 הוא יקרות, וחולצות זוג כל שקל
 צריך שאני את ,מי :לתובעת אומר

 היפות העיניים בשביל ? לך לקנות
 הרגליים, את שברתי אני שלך?

עם לעשות מה לי תגידי לא ואת

ס
הכסף.״

 ביגוד
וקלפים

הג פעמים ^  להגיע אמיגה גו
או ולהעיר אשתו אל הביתה *
 בשעות לחזור נהג ״הנתבע : תה

ה בשעות או המאוחרות הלילה
 מעיר הוא כאשר המוקדמות, בוקר

 לו להכין אותר, ומכריח אשתו את
תר״״ או קפה כמו חם, דבר־מה

; אמיגה כדורגלן
?״ פראייר אני, ״מה

 דויד הוציא ביגוד על רק לא
 על גם אלא סכומי־עתק, אמיגה

 מטענת שעולה כפי קלפים, מישחקי
הוצ הכנסותיו ״כל כתב־התביעד,:

בילו לנתבע, ביגוד רכישת על או
 קלפים.״ ומשחקי יים

 . רוצה היא כי טוענת, אמיגד, יעל
 ילדתה, ואת אוחד, יפרנס שבעלה

 ולחיות להתקיים תוכלנו שהן כדי
 התביעה: בכתב ככתוב בכבוד.

 מינימלי, לסכום .זקוקה ״התובעת
 5000 של ראשוני, ציוד לרכישת

 רחצה, כלי מיטה, לרכישת שקל,
לתינוקת... ועגלה אמבטיה

זמ למזונות עותרת ״התובעת
 6000 של לסכום זקוקה היא ניים.
 ושקט שליו למעון לחודש, שקל
 יבטיח שבית־המישפט תבקש והיא
ל שימצא וצורה דרך בכל זאת,

, נכון•״
ה את הגישה לא אמיגד, יעל
התייע היא עצמה. דעת על תביעה

 החליט ואז מישפחתה, בבני צה
 לעורו- לפנות עמום, יוסף אביה,
 שזה כדי בר־שילטון מנשה הדין
למזונות. בתביעתה אותר, ייצג

הוג ,16בת־ קטינה שיעל משום
באמ לבית־המישפט התביעה שה

 תתברר עצמה התביעה האב. צעות
 בבית- שבועות, כשלושה בעוד

בתל־אביב. המחוזי המישפט
■ שדו צכיקה


