
מכתבים
אישו להביא חייב אתה בביטזח־הלאומי

 לתקופותיהם עבודתך מקומות על רים
 כבר אז היית אם ,1.4.54 מאז השונות
בארץ.
 ועד לארץ הגיעך מיום הרי — לא אם
 (אם לקיצבת־זיקנה. בקשתך הגשת ליום

להמ מהריצות תזקין — אז עד הזקנת לא
האישורים.) צאת

 אשדוד זוהר, מרדכי

הדו״פ מסתפר היכן
 אנשים במדנר לסיפור להתייחס ברצוני

 *שסיפר למה בניווד ).1950 הזה (העולם
 שמעולם לציין עלי שובל, זלמן ח״ב שם
נימנה שלא הנכבה הח״ב את הכרתי לא

שובל ח״כ
7 התיספורת עלתה כמה

 תיס״ עבור גביתי לא ובוודאי לקוחותי, עם
לירות. 20 פורתו

 ש־ שמעון, לספר היא כנראה הכוונה
 שיינקין שברחוב לשלי, סמוכה מיספרתו

.5 שיינקין ברח׳ ששלי בעוד תל-אביב, 17
תל־אביב תן, ליאון

לזקן היובי דימוי
 את שכתב כתבכם, של לבקשתו נעניתי

 ),1950 הזה (העולם ומכוער״ לאט ״למות
 הפרטיים בתי־האבות מצב על דעתי להביע

במדינה.
משיח שהציטוטים, כך על מצטערת אני

 בלתי־ רובם משעה, למעלה שנמשכה תנו
 הוא נכון נכונים. אינם ובחלקם מדוייקים

 בלתי־ למצב מודעים אנו כי לו שנאמר
 והסברתי הפרטיים, מהמעונות בכמה תקין

 המצב על להתגבר העיקרי הקושי כי לו
ומיומן. מיקצועי כוח־אדם חוסר עקב הוא

 בית־אבות כי בכתבה צויין כמו־כן
 רמת־גן- ,30 אלכסנדרוני ברחוב רוכזנו,

 ניהול רישיון אין למעון בעל־רישיון. הינו
 ברשותו היה לא ומעולם לזקנים, מעון

והתער המישטדה נושא זה. מסוג רישיון
התייח תיאור וכן הועלה, לא כלל בותה
השקפותינו. כל את נוגד לזקן סותי

חיו עצמי דימוי ליצור מכוונת פעולתנו
 מזה הזקן של שונה ודימוי הזקן, של בי

תפי על־פי הזקן, הציבור• בקרב הקיים
עצ באופן לחיות שזכותו איש הוא סתנו,
 זוהי זאת. לו לאפשר החברה וחובת מאי,

 במדיניות גם המתבטאת בסיסית, עמדה
המישרד. של המוצהרת

 לזקן, השירות מנהלת כחן, הילדח
ירושלים מישרד־הסעד,

 כהן הגברת עם הראשונה בשיחה #
 בתי־אבות, של שמות צויינו לא אומנם

ש קודם המישטרה. נושא הועלה לא ואף
טל שוב, הנתב התקשר הכתבה, פורסמה

 שבעל־ זו בשיחה כהן. הילדה אל פונית,
 מימצי נתגלו בחקירת כי הכתב ציין פה

 בתי־האבות ברשת ביותר חמורים איס
ב השיבה כהן הגברת בכתבה. שהוזכרה

 מיש־ בקפדנות. יייבדק ״הנושא מילים:
 צווי־סגירה להוציא יהסס לא רד־הסעד

המישטרה.״ התערבות ולדרוש
 את להשאיר עדיף כי ציינה כהן הילדה

 תנאיו את ולשפר הטיבעית בסביבתו הזקן
ב לבית־אבות. ולהעבירו לעקרו ולא שם

 דעתה על חולק חזה העולם אין זו נקודה
 להשלים אין כי ציין רק הוא המיקצועית.

שו בארץ מבתי־חאבות שבאחרים כך עם
מחפירים. תנאים ררים

 הונאה היוני מלכת
בארגז רתהוות

הל שיגרתית. הבלתי למלכה ממושכות הריע הק

 בין צודק שלום למען הוועד
הערביות והארצית ישרא?

 בפברואר, 15 חבאה, בשבת עורך
קול באולם בבוקר, 10.00 בשעה

 רחוב בתל״אביב, ״תפלת״ נוע
 בן־יהודה רחוב (פינת 31 נחום
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 הנע״ה .1
הברססינית

בהשתתפות

אבנר■ אווי
אמית• •וס■

 דויודובקין ת. ד״ו
 פלכן שימחה

 קפליוק אמנון ו ד
תומא אמיל דיו

 הרינה .2
 דעה לוועידה

? לא או נן -
בהשתתפות

 אומה״מו ח. רוזני
 בינתן איווי
חביץ׳ וחד

 ומקו גבויאל דיר
שלו נחום

פ״לו עןן,אל
 פעיל מאיר חי־כ

דפת״ן יעקב
המנחה

*ליו־מזו נתן
 לחציג האפשרות תינתן לקהל

בוויכוח. ולהשתתף שאלות

בח להשיג ל״י 3 בשך כרטיסים
 ,101 אלנבי רח׳ ״לוטוס״, נות

תל-אביב.

תח לצופי נכונה נדולה הפתעה
 לפתע, כאשר היופי, מלכת רות

הב טכס של השיא ברגעי ממש
 להיכל היופי מלכת הובאה חירה,

ארגז. כתור״.
 את לבמה לקרוא החל כבר המנחה

 אליו ניגש כאשר הסופיות, המועמדות
 אוזנו. על מה דבר ולחש הטכס מנהל
והמנ בקהל, הפתעה של רחש עבר לרגע

 ברגע לי ״נמסר :ואמר למיקרופון פנה חה
 אלה ברגעים תגיע היופי מלכת כי זה

 ואל כפיים למחוא החל הקהל לבמה.״
 שד.עלה מסתורי עץ ארגז הועלה הבמה
 אות נתן המנחה בקהל. המתח את לשיא
 מחסה את במהירות הסירו גברים ושני

 ליידי כולם לעיני נתגלתה ואז הקרשים
 כפיים מחיאות יופיה. במלוא קריסטל
כאשר המנחה את ליוו סוערות וקריאות

 היה לא ואמנם ההצבעה את לערוך ביקש
 למלכת נבחרה קריסטל ליידי בדבר. ספק

אחד. פד, — היופי
 המלכה את המנחה הציג נרגש בקול
עו מצרפת עולה קריסטל, ליידי :החדשה

 רבות שנים מזה הכביסה בשטח סקת
אי מידותיה רב. ומוניטין נסיון ובעלת

.60X40X80 דיאליות
ה הכביסה תוכניות כל — תוכניותיה

אפשריות•
 העיתונים בכל פורסמו הטכס למחרת

החדשה. היופי מלכת על נוספים פרטים
 בעלת היא קריסטל ליידי הכביסה מכונת

 מעלות, 100 עד הרתחה היתרונות: כל
 עין. מרהיב ועיצוב משובח אמאייל ציפוי

 אין בהפעלה. ונוחה לחלוטין אוטומטית
 — קריסטל בליידי נמצא שאינו יתרון
 — מכולן והחסכונית הטובה הכביסה מכונת

הייפי. למלכת גם אחד פה שנבחרה

! ! ! ל י י ח
ה מ ת לך ל שעות? לחכו

ת חינם סע רכב ב
דימונה עד מנהריה קבוע זמנים לוח לרכבת

לאספנים תקליטים
 קלאסיים תקליטים מלאי חיסול

חוץ תוצרת

מיוחד! במחיר
ל״י 45 במקום ל״י 19.75

 סוסיקה גינזצורג
 תל־אביב ,48 אלנבי רח׳

57773 טל.

 חמים בתים מחפשים אנו
 החמודים חתלתולינו עבור

חיים בעלי צער אגודת

המנוי
 חשבון, קיבלת

 אותו פרע אנא,
. ם ד ק ה ב

ת ק ל ח המינז״ם מ

| יפו ,80 פלטה רחוב
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