
מכתבים
טובה •בנה

 השנה שעמדו הזה, העולם מערכת לחברי
קשים, במיבחנים

ל האיחולים מיטב
החד השנה קראת
שה!

בנדיקט, בתיה
ניו־יורק,
ארצות־הברית

המשפט איש
 מוקדם זה אולי

מ הריני אבל מדי,
 את עתה כבר ציע

העל השופט כבוד מדיקט
ויתקון אלפרד יון ו

ו אומץ־ליבו עבור תשכ״ו, כאיש־המשפם
בתורמו וקראטית, פטית־דימ המש תבונתו

 מסעיפיו כמה ביטול למען לא־קטנה תרומה י*
כיהן עת הרע, לשון חוק של החמורים

 שדנה שמו, על שנקראה המיוחדת בזזעדה
).1478 הזה (העולם בחולר״ע

רחובות מויאד, אלי

ההי המת
ב ״פרשים ויאט־נאם, מלחמת על בכתבה
 תמונה הופיעה ),1476 הזה (העולם מלכודת״

אמריקאיים. והרוג חייל של
 להרוג, חשבתם אותו שהחייל, נראה לי
 ההרוג־ישן של רובהו ישן. חייל סתם הוא

 וגם לפעילה, מוכן כשהוא לצידו, מונח
 חייל שהיה מי כל שנתו. על מעידה תנוחתו

היטב. זו תנוחה מכיר
ירושלים כן־ישי, דון

מן הזה העולם ת ס  שניתנה הכותרת על ה
ת על־ידי לתמונה  שני במבט זרה. סוכנו

ה לדעת הזה העולם מסכים תמונה) (ראה
שי. קורא בן־י

1 כבר נמאס
ב למשרד־הסעד לפנית כבר לי נמאס
 לי תוחזר לא אם לכן, ותחינות. בקשות

ה מהחודשים ההפרשים בתוספת התמיכה,
 לא טענה בגלל ממני שנשללה קודמים,

 בפרנסתי, לי עוזרת בתי כאילו נכונה,
מביתי מגורי מקום את להעתיק אאלץ

בירושלים. לישכת־הסעד אל באשקלון
אשקלון זרייהן, יהודה

ארגמן אדרת
 לכתבה להתייחם חובה מוצאים הרינו
 ),1477 הזה (העולם פועל״ של ״מחירו

 כדי בה, שהובאו הדוגמות שלצערנו משום
 ההנהלה של יחסה את כביכול להמחיש
 של נכון לתיאור תורמות אינן לפועלים,

 במיפעלנו. היחסים מערכת
הכת בראשית המוזכר קרייזלר, מר •

 נכלל שלא במיפעל היחיד הפועל היה בה,
 וזאת העובדים, לכל שנעשה הפנסיה בהסדר
 חברת של סירובה ובגלל הגבוה גילו מפאת

 הביע כאשר זיקנה. בפנסית לבטחו מבטחים
 היה מעבודתו, לפרוש רצונו את קרייזלר מר

 ובין בינו אישי להסדר מקום שיש ברור
הנ״ל. הסיבות בגלל וזאת ההנהלה,
 קריילר שמר סוכם בהנהלה דיון לאחר
 יסוכם ובה קליר, מר אצל לשיחה יתקבל
 הכלכלי, למצבו בשים־לב לפרישתו, המענק
 מד, משום טוב. הוא לנו, ידוע שהיה שכפי

)4 בעמוד (המשך

יי

ר ח ב ת מ ו צ ל ו ה לכל ח ח פ ש מ בו ה כל־ ם ב ו ל ש
 לגברים, במחלקות מוצעות ואירוע מטרה לכל עשיר במבחר ״ניבה״ של העונה חולצות

 טיבים של מיוחדות ותערובות מכותנה וספורטיביות אלגנטיות חולצות לגברים ונוער. נשים
האחרונה. האפנה קו לפי בגווניהן מרהיבות חולצות לנשים סינטטיים.

ושימושיות. חגיגיות חולצות ונערים לילדים
, . - - . — י ■ ..


