
מכתבים
 וילה לו שיש לי ידוע למשל, רכושו?

 מפוארות. מכוניות ב־שתי מחזיק והוא
כס ומשנוררים תורמים, אנו כך הלשם

 יעשו כאלה שגנבים כדי בעולם, פים
? הון

 הרצליה הכהן לאה
וקיפוח — הישגים

 חבות־ עובדי של הארצית המזכירות
 לתת החליטו החברה והנהלת החשמל

 שנה, 20 מזה בחברה שעובדים לעובדים׳
 לאלה נטו. משכורת חודש של מענק

 משכורת חודש — שנים 35 שעובדים
לשכר• נוספת ודרגה נטו

 30־35 אחרי מעבודה שפרשו פנסיונרים
 המענק את קיבלו לא עבודה שנות ויותר

 קיפחו קיפוח. שזהו סבור אני והדרגה•
 ואסורה קשה עבודה שעשו על־אף אותם
ראשו היותם ועל־אף שנים, עשרות משך

החברה. עובדי ני
? בעניין לטפל הזה העולם יוכל אולי

תל־אביב פנסיונר,
״מתינות״ על מרס:

שה להוכיח תמיד מתאמץ הזה העולם
 אם שלום, עימנו לעשות מתים ערבים
 בזכויות נכיר ואם השטחים על נוותר

 בדבר ערבי ציוץ כל הפלסטיני. העם
 כל כמובן, מופיעים, (שלאחריו שלום

 — קידוש־לבנה באותיות מופיע ה״אילו״)
 ריגשי־אשמה להרגיש התחלתי שממש עד
משו לא־כל-כך שהערבים ש״חשדתי״ על

שלום. איתנו לע־שות געים
 התפרסמה אחרונות בידיעות והנה,
 (השבח פיטרס ג׳ואן של כתבות סידרת

הייתי יהודיה. ולא ישראלית לא — לאל

הסטודנט״ ב״יום הקמפוס בבריכת וסטודנטית סטודנט
לדעת צריך לשמוח

 ״ציונית סתם שהיא לחשוב עלולה עוד
ה ממצריים ודווקא מחרחרת־מילחמה),

 כגון הדברים אם כ״מתונה״. מוצגת
 שמטרתם במעשי־הטרור, צודק ״אש״ף
ה האפשר,״ ככל רבים יהודים להרוג

 שלי המושג כנראה נכונים, שם מצוטטים
מעוות. ״מתינות״ על

 ה3חי ניצן, טובה
 אחרת נוצריה לכתבת יקשה לא •

 לא בישראל. זה מסוג ציטוטים למצוא
 מצב־הרוח של הערכה נקבעת זו בצורה

הלאומי.
חסדת־טעם השתוללות

 הרקיע הישראלי הסטודנט של הדימיון
שנערכו יום־הסטודנט, בחגיגות שחקים

המוקד שההודעות בעוד שעבר. בשבוע
 על סיפרו הסטודנטים התאחדות של מות

ורח בקמפוס הגדולה בריכת־הנוי הקצפת
להע הסטודנטים הצליחו בה, המונית צה

 בחומר שבבריכה הזכים המים את כיר
 מבוגרת האחת סטודנטיות, ושתי עכור

 לבשה אשר עירוני דליה לשם העונה
 והאחרת הסבתא, של כמו שלם, בגד־ים
 ביקיני, לבשה אשר רותי, השם על העונה
 דווקא היה מוטב חיטובי־גופה לפי אם־כי

 נכנסו השלם, הבגד־ים את ללבוש לה
 למבטי־ וזכו דקות חמש בהם שהו למים,

סביבן. שהתאספו הסטודנטים של רחמים
סטו בהם התקנא דקות מיספר כעבור

 וצילינדר חליפת־ערב לביש צעיר, דנט
עימו, סוחב כשהוא למיס הוא אף ונכנס

 וכיסא ■שולחן מה, עבור הבין לא אחד אף
שמח. שהיה העיקר הבריכה. לותך

חולון גיבורי, דני
ליופי תיקון

ליופי״ זהב ״מדליית לכתבה בקשר
 את להסב רוצה אני ),1966 הזה (׳העולם

 את שתתקנו ולבקשכם ת־שומת־ליבכם
טעותכם.
 ההתעמלות נבחרת בנות תשע מתוך

)10 בעמוד (המשך

הימים את זוכר
פתוחה הבית דלת את להשאיר כשיכולת

גמורה? בשלוה

0>יס

 לגנב עדיין חיכינו בהם הימים
, העברי ן שו א ר ש ה אי א ו  ל
 את לנעול שיש דעתו על העלה

מנוי כשיוצאים הבית דלת  מ
ת ח א ת פ מ ת ה בי ו ל נ ג ה  נ

 שלפני למרבד מתחת להשאיר
ת ל ד  כדי עציץ, בתוך או ה

 מכרים אז היו (ובולם שמכרים
ס, יוכלו כולם) של  לנוח להבנ

ת קרים. מים ולשתות  הרחובו
 כידוע, הפכו אז של הקטנים
שנים הבתים לערים,  פינו הי
ם קו ם מ שי ד ח ל ל בי ק מ ב ו .  ־

 ועל גניבות על לשמוע התחלנו
ם את הפוקדים פורצים  הבתי

ת צו רי ח ת ב ר ב ת. גו כ ל הו  ו
 רגילים ומנעול מפתח אפילו המזל, לרוע היום,
ת זה, ככה פורצים. מרתיעים אינם שתכללו  הה

 כך על אך הפריצה, מקצוע על גם פסחה לא
ם ידי על להתגבר ניתן ה וכושר תחכו א צ מ ה  ה

 דלת על להגן כדי היום הבטחון. שבמנעול
 משוכלל בטחון מנעול צריך הבית של הכניסה

שלבית כדי בוונים. 4 ל- הדלת את הנועל

לו כ ו ס י נ כ ה ם רק ל חי ר  או
ב שתוכל בדי קרואים. ו עז  ל

ת ת א בי ה ה לו ש ה ב ר מו  ג
א ובהרגשה  היטב. מוגן שהו
ח א רב-ברי  בטחון מנעול הו

מן הי שומר פריצה נגד מ  ה
ת על ל ך ד ת ה. בי נ מו א ב

הישראלי התקנים מכון בהשגחת

ן כו ם מ קני ת  וניסה בדק ה
 הבטחון מנעול את במעבדותיו

 זכה הבדיקות בסיום רב-בריח.
שגחה לתו רב-בריח  מכון של ה

ם, קני ת  את שמאשר מה ה
תו ו נ מ הי ל מ ל. ש עו מנ ה

 שמעניק שנים 5ל- האחריות
ח רי ב ב- ה, ר פ סי , מו בן מו ת כ מנו  זו. למהי
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