
למי תזיק כדבריו) למילואים, יציאה (עקב
 העולם של המודעות למחלקת פרט שהו׳
הזה.

 בן־אמוץ מדן לדרוש אפשר זאת עם יחד
 בפרושם הנצרות רעיונות את לזהות לא

 המקום ממלא האינקוויזיציה, עם הירובעלי
 ממנו דורש שהוא כמו בדיוק השאר, וכל

 בויאר.״ מר את ״לעזוב
 שגיאות עושה אינו טוב חשבונות מנהל

כאלה. גסות
 חיפה וייד, חנוך

סליחה. צודק, אתה משיב: בן־אמוץ דן •

הס לאן ■

 תודת ;■
האומה

 (העולם האומה תודת רשימתכם קראנו
הערותינו: להלן ).1728 הזה

מ משגב־עם קיבוץ של האוכל חדר )1
אוכלים. 96ל־ יועד
 ראש־ של החגיגית הארוחה לקראת )2

אוכ 200ל־ האוכל חדר את אירגנו השנה
לים.
להת צריכה היתה החגיגית הארוחה )3
.21.15ב־ חיל
 צריכה היתד, המילואים אנשי קבוצת )4

 באו ולכן 19.00ב־ השמירה לתפקידי לצאת
.18.30 בשעה לאכול

לק בעריכה היה האוכל חדר 18.30ב־ )5
החגיגית. הארוחה ראת
לא המילואים לאנשי איפה הוצע )6
 במיקרים כנהוג במטבח שולחן ליד כול

המשק. חברי לגבי כאלה
, י ד משגב־עם צי

 שוד ;■
ושכר

 ההצטלבויות מן באחת ,16.10.70 בתארין־
 ירוק אור כשהתחיל בחיפה, הכרמל בהדר

 שכל עד חיכיתי ימינה, פניתי ברמזור,
 ואז יעברו, החציר, במעבר הרגל הולכי

 וטען, שוטר אלי ניגש לתדהמתי עברתי.
 לי אין רגל להולכי ירוק אור יש עוד כל

 צודק שאינו לשכנעו ניסיתי לעבור. זכות
 בסך 1006015 מס׳ דו״ח לי רשם לשוא. אך
ל״י. 50.—

 למרות קללה שום ממנו חסכתי לא לכן
 של קדושה פרה הוא בישראל שהשוטר
 אותם כל ,להצדיק התחלתי מאז היהדות.

מת אם אפילו החוק על שעוברים אנשים
 לשדוד לשוטר מותר אם כי בשוד. עסקים

לא? לעמך למה
תל־אביב דוד, אליאס

מעשה ₪
סדום

 ,14.00 בשעה ,23.10.70 שישי, ביום
 לטרמפ. וחיכיתי סדום־ערבה בצומת עמדתי

ה עשרות למרות לשווא, ציפיתי שעתיים
ו לבסיסי חזרתי צפונה. שעברו מכוניות
הקצרה. חופשתי את הפסדתי

צה׳׳ל חייל,

? געלמו
 אני הזה העולם של שרופה קוראת בתור
 נהוג שהיה מדור, של בחסרונו מרגישה
שנים. לפני אצלכם
למ מתכוונת אני

היום? הם היכן דור
 עוד זוכרת, אני

 קטנה, ילדה בהיותי
 שב־ דמויות כמה

 כל החלה אמצעותכם
עליהם. לדבר הארץ
ה את לזרוק אם
ש הראשונים שמות
אצ בדעתי, עולים

 חסידוב, חי את יין
מ האמיץ הארכיבר

מירו החוץ משרד
 ליטאי, דליה שלים;
 ולהבדיל, צלם־עירום עם שהסתבכה הנערה
 בצל, שנעלם לשעבר, ההסתדרות מזכיר
לבון. פינחס
היום? עושים באמת הם מה

ירושלים חפץ, זיוה

השבוע תמונת
תודה ■

לבית־החולים
חרי ביקורת מושמעת בהם אלה, בימים

ב היא — קונסטרוקטיבית (וכשהיא פה
 בין ומוסדות, אנשים כלפי נחוצה), החלט
 אין תל־אביב, עיריית מחדלי על היתר

 הנסתרים גדולים, ממפעלים גם להתעלם
ל — זה במקרה וכוונתי הציבור, מעיני
תל־אביב. עיריית של השלושה גבעת מוסד

 בית־אבות מעין לקישים, סנטוריום זהו
 שאימי וטיפול, לאשפוז הזקוקים לזקנים

 בו מאושפזת היתה טימן, רוזליה המנוחה,
 בימים לפטירתה ועד בהתקף־לב לקתה מאז
עו ואחיותיו רופאיו המוסד, עובדי אלו.
 של בסבלנות ממש חלוצית עבודה שים

מלאכים.
מעל להודות זו, בהזדמנות לי יורשה

המ עובדיו לצוות למוסד, עיתונכם דפי
 זה. מפעלם על תל־אביב לעיריית סור,

כוחם. יישר
 תל־אביב שחקן, מימן, יעקב

 תחרות 11
0 הצידומ׳

 במשותף נוגס אני בה תמונה מצורפת
 לחם. מפרוסת גמל, עם יחד

 המילואים שירות בעת צולמה התמווה
בסיני. שלי

— שלן שלי הכותרת: על דעתכם מה
שלי. שלך

חיפה לוי, חיים

 הפרטיזנים מרחוב לוי חיים הקורא •
 המדור בפרס זוכה חיפה, קריית־אליעזר, ,3

ל״י. 10•— בסך

מהפכני!
רבלון

 סוד את חושפת
היפה החזה
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 וצעירה. רעננה יציבה, כשצורתו רק קסם רב איזור הוא החזה
שרירים :הם ואקלים, גיל מלידה, נמנעת הבלתי התוצאה
ה לרשותך מעתה עת. בלא נפול וחזה מחוספס עור רפויים,
:המהפכני תכשיר

ס0ק8 )0111ו6 <18331£ ?.1ס90ת111בנ עם '£101133 27" 0תס1ס1זג !
 וגמישות, יציבות זקיפות, לחזה המעניק היחידי התכשיר זהו

נעורים. ומראה קטיפתי מגע — ולעור

 הרוצות ולאלו בחזה הטיפול את שהזניחו הנשים לכל אידיאלי
רבות. שנים יופיו על לשמור
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17319 הזה העולם


