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82525 טל. ,21 וולפסון מסילת תל־אביב, :בית־החרושת

 ומשלם מקבל אתה האב
 הנכונה? המשכורת
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שכיר: ועובד עצמאי
 מס, לשלם עליך כמה

— ובטוח מלווה
ת תבדוק בלוחות. בקלו

 ל״י 2.50 והלוחות המדריך מחיר
 ובניו, טופל ד. לפנות: בהזמנות
65673 :טלפון ,24 אחד־העם תל־אביב,

מכתבים
לרמות? מותר האם

 הזה (העולם לביזנס" ירוק ״אור המאמר
 מדי. מאופקת בצורה לדעתי כתוב )1339
 ואינכם מזעזעות, שהז עובדות מביאים אתם

הקלעים. מאחורי מתרחש מה מסבירים
 תל-אביב שעיריית להאטי: רוצים אתם

 של התחבורה עבודות כל ביצוע אח נתנה
ה בגלל זהבי", את ״קוליז לחברת העיר

שלהם? היפות עיניים
ירושלים זהבי, אמנון

. .  ווע־ (ראש רמות חייכל לו חושב מה .
 אסור שלאהרים — תל-אביב) של דת־התנועה

 אבל מיכרז, בלי ציבורית עבודה לספק
מותר? לרמות

יפו כהן, ש.
האורות? כבו למה

 הזה (העולם בלוד״ חלוד ״הכל כתבתכם
 התעופה, בשדה העלטה ליל אורות )1331

אי־דיוקים: כמה מכילה
 קיומו שנות 26 במשד כי נבוז לא (א)

מק אף* בו קרה לא בלוד נמל־התעופה של
 עבדתי 1944־1945 בשנים מוות. של אחד רה

 הננרטו־ את והרכבתי לוד בשדה־התעופה
 ראיתי הרזרביות. מערכות־התאורה ואח רים
 במטוס שם. מתרסקים מטוסים פעמים כמה
 וחיילות חיילים עשרה היו שהתרסק אחד

בהתרסקות. נהרגו העשרה כל בריטיים.
 לפעול הפסיקו שהננרטורים נכוז לא (ב)
 ישנים ננרטורים נם ישנים. שהם מפני

אנר פחות בקצת אומנם לפעול, ממשיכים
 ב־ חשמל. ונותנים פועלים הם אבל גיה,

 ננרטורים רק והותר. מספיק זה שעת־חרום
 מתקלקל גנרטור לפעול. מפסיקים מקולקלים

שנותיו. מספר בגלל ולא רע טיפול בגלל
ב שהרכבתי הרזרבית, התאורה מערכת

 של לצירם לחאורת־חרום ציוד כללה לוד,
פרק 1944 בשנת הרזרביים. הגנרטורים שני
 היו האנגלים לתאורת־חרום. הציוד את תי

 המחסור בנלל אחר, בסיס בשביל לו זקוקים
 וער שמאז כלומר, בשנות־המלחמה. בציור
 בלתי־ הרזרבית מערכודהחשמל נשארה היום

 מהנדסי נוהגים המדינה שנות בכל מושלמת.
שי בגנרטורים לעשות בלוד שדה־התעופה

 דרכי על יודעים שאינם מפני מוטעה, מוש
 בשדה־ רזרביים בננרטורים הנכון השימוש
 ב־ תאורה להבטיח האמצעים ועל תעופה,

הטי בצירוף המוטעה, השימוש שעת־חרום•
 הגנרטורים להתמוטטות הביאו הרע, פול

ביעילות. לפעול יכלו שהם הזם! ברבע
פתח־תקווה חברוני, מאיר

מפגרים גלים
שבשירו־ האבסורד על המשעשעת הכתבה

הו אד )1338 הזה (העולם הקל״ ״הגל רי
ש מכבר, זה הקיימת דעתי, לביסוס סיפה

 בגלל המיסחריים השידורים את להפסיק יש
 בהם, המשובצת הבלתי-נסבלת, הפירסומת

ב ודביליות אינפנטיליות לרמת והמגיעה
 הדברים כי שנדמה עד חריפה, כל־כד צורה

מפגרים. לילדים בתי־ספר לבוגרי מכוונים
 ״הנל נגד הקטנה במלחמתכם כוחכם יישר
 אני בידכם. יעלה והדבר ולוואי הקל״,
מראש. ידכם את לוחץ

ירושלים וולוך, י.
יודע! אני מביר, אני

 היקר: בדפורת שייקה
 המודעה את בראותי עליד, רחמי נכמרו

 חמקו אשר )1341 הזה (העולם נטע אודות
ב־ אושרי גדול ומה ממחשמקיר, חמוקיה

ונטע שייל,ה
. עקביה על לעלות לד לסייע יכולתי . . ו  א
חזרה.

 נטע — הוא האבידה של המלא שמה
ב 9 סולד הנריטה ברחוב הגרה עפרוני,

 מאחל שייקח, .26934 מם׳ טלפון ירושלים,
 מהטציאה, אחוזים לקבל ואשמח טוב, כל לד

בתודה
ירושלים אוניקבעצ׳ר, דער חייפ׳־ייענ׳קל

 ממש העתונאים שאחוות אמרתי תמיד א)
 זה, במיקרה ששייקה, רק חבל ללב. נוגעת
 אם לגמרי ישע חסר השורות בין נשמע

למצאני. כדי לעזרתכם לפנות צריד הוא
 לרמוז צריכה היית — הטרחלת רחל ב)
 רמזנו כשאנו המכונית בארגז נמצאת שאת

 היינו להבינם. היטבת כד שכל הרמזים את
 בריא תרנגולת בנתח אפילו אותר מכבדים

המוקרמות. הבוקר שעות של
אילת נטע,

 תינתן זה במדור הקרימה זבות
 המצרפים קוראים שד למפתכיהם

למכתבים. תצלומיהם את

1342 הזה העולם




