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 פחי־אש־ כעשרה של הסירחון את דירות,

 שממול, הבית מרפסות מול שהעמידו פה
 — ובנוסף בלבד, אחד כמטר של במרחק

 גול בדיוק שלהם, התפילה בית את גם
השכנים. חלונות

ל הזקנים תפילות הפריעו לא בתחילה,
 ובנחת. בשקט להם התפללו ד,ם אחד. אף
 צע־רים המקום על השתלטו כן אחרי אך

 ציבורי, לבית־כנסת אותו והפכו מהסביבה
 ישיבה מקומות דיכפין לכל מוכרים החלו

 וייידי־ נשותיהם עם לשם באים לתפילה,
 ומפריעים ורוקדים, שרים מרעישים, הם,
 קטנים ילדים שביניהם השכנים, מנוחת את

הפתו והחלונות היות חולים. גם ולפעמים
המר מול בדיוק הם בית־האבות של חים

ש יוצא השכנים, של וחדרי־השינה פסות
 ימי שאר וכל ערבי־חג שישי, יום בכל

המר על לשבת אפשר אי בערב, דפגרא
 מישהו, רוצה אם שבת, ביום לנוח, פסת
 שעה־שע־ לישון קשה, עבודה שבוע אחרי
מני לא המתפללים — יותר מאוחר תיים
ה עם מתחילים בבוקר משמונה לו: חים

הרעשניות. תפילות
 רמב״ב, בכיכר בסמוך, כאשר —זה ובל
 מ לקלוט היכול הגדול, בית־הכנסת נמצא
 ברהוב סמוך, יותר ועוד מתפללים. עשר
אחד — כנסת בתי שני ישנם כהן, ד״ר
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ללימו מחברי אחד באמצעות
 נו־ ,בלידס באוניברסיטה כאז דים,

ברצון נענים הינכם כי לדעת בזזתי

ז"ל ירון
חיי על מילים כמה לכתוב לבקשה

שנפלו. לינו
תפר אם מאזד לכם מודה הייתי

 ירון ז״ל, אחי של תמונתו את סמו
 [ שנה. חצי לפני שנפל ירושלמי,

 ירון השתתף מותו, לפני שנה
הרצ בגימנסיה כיתתו של בטיול

 עלה שלהם האוטובוס כאשר ליה,
 נל החליט ירון בערבה. מוקש על

 של קיברם על בעומדו בעתיד דרכו
 גיוסו ועם במיקוש, שנהרגו חבריו
לצנחנים. התנדב
ב־ רב. זמן לשרת זכה לא הוא

סמוך נהרג הוא השנה באפריל 25
לתעלה.

ירושלמי, מיכאל
ה אנגל לידס,

וה התפילות שם — אשכנזי ואחד ספרדי
 מדוע, הסמוכים. לבתים מפריעים לא רעש

ול להתפלל דווקא הם מוכרחים כן, אם
בתי־מגורים? של חדרי־השינה מול הפריע

רמת־גן קוסוכסקי, דוב

שניים! עבור תמיד מתגלח גבר
ך התגלח עליה גם חשוב נ ס י ד א ״  ב

ד כי א ך י ״ ו שעי המגלח הגלות סכין הוא מ  למ
ורעננה. הדורה הופעה לך ומקנה

ד א ך ״ ו ס  פניך את המלטף הסכין י
ד א ך ״ ו ס שאל נבחר י  1969 לשנת העם במ

המובחר. הגילוח בסכין
ך ו ס י ד א אחר סכין מכל יותר מגלח ״

טנניקזם בזלי

ח ס סי ו נ תו א ט ה ד ש י ל ם ל ״ ת ט ס ו אז
1969/70 הלימודים לשנת תלמידים רישום

ובחיפה בת״א ערב או בוקר לימודי
של: אקדמאיים לתארים המכינים
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(ה האזהרה — חיפה שהכתבה חושבני
ה הנקודה על הצביעה )1678 הזה עולם

 מעשי־החבלה שורת של האמיתית מסוכנת
 שנרגיש מבלי שנתקדם, והיא, — בחיפה

 למדינת־ ליהפך בדרכנו נוסף צעד בכך,
 עוצר־ ,מתנדבים אזרחים משמרות משטרה:

 ונו׳. בכבישים, מחסומים לערי־ם, לילה
 אינני כך, על צערי כל עם שני, מצד אבל

 את למנוע נוכל אחרת דרך באיזו רואה
יהיה? מה החבלנים. פעילות

חיפה זלצברג, אמנון
)8 בעמוד (המשך

למדיו אוניברסיטת
פללי 8.\,. *
 שפות 8.4. *

צרפתית אנגליה,
כלכלה 8.50. *

מנהל־עסקים או
מתמטיקה 8.50• *

תעודת החסרים תלמידים יי
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הבריטיות המהנדסים אגודות
כנין הנדסת *

מכונות הנדסת * *
חשמל הנדסת * *

אלקטרוניקה הנדסת *
ייצור הנדסת * *

כימית הנדסה *
ללימודים. הצטרפותם אפשרות לקביעת אישי לראיון יתקבלו בגרות,

:האוניברסיטה במשרדי אחה״צ, 5—9 לפנה״צ, 9—1 השעות בין ההרשמה
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