
אדווה שד הפקינז
סילווסטר בליל אבידה

 את מפעל־הפיס העלה מה זמן לפני רק
 לשמונה משש *שלו ההגרלה כרטיס מחיר
הזהב. כדור את להגרלה הוסיף אבל ל״י,

 האם גזר. מבטיחים ל״י, לעשר משמונה י עלה ההגרלה כרטיס כשמחיר הפעם׳ גם
באינפלציה? להילחם רוצים בכך

חש על הון לצבור הזאת הלהיטות מה
 מפעל־הפיס סובל וכי ? הכרטיסים קוני ביו

 רוצה שמפעל־הפים לי נראה ? מגרעונות
 •שמטילה זהב תרנגולת אותה •שהציבור׳

 שתי לו תטיל יום, כל הזהב ביצת את לו
המחירים? על המפקח איפה ליום. ביצים

? הזה הגזל את אי-שר האם

 האמצעים. את מקדשת שהמטרה נכון
 בית- בניית או בית־ספר כיתות בניית וכי

? הזה המעשה את מצדיקה חולים,
תל-אביב פדיגדמן(כנפי), יוסף

 הפיס כרטיסי של המחירים העלאת אם
 לצבור להתחיל איאלץ כזה, בקצב תימשך

 הראשון, המיליון על השני. המיליון את
 כבר אני בפיס, להרוויח חשבתי אותו

מוותר.
 חל־אביב קנטור, א.

מאד אישי כילוי
ו מהכתבות מאוד והתרשמתי מאחר
הרחב, לציבור שגיליתם שלכם הגילויים

 שלי הבעייה את גם שתגלו מקווה אני
לציבור.
 סובל שאני שכנה השנים כל גרה מעלי

 כביסה חבל •שיש למרות ולילה. יום ממנה
 היא הגדולה, הכביסה בשביל לבניין מחוץ
 מעל דווקא שלה הכביסה את לתלות רוצה

 לי סותמת היא זה ידי ועל •שלי המירפסת
 מהכביסה והמים והשמש, האוויר כל את

 ב־ ולאכול במירפסת לשבת לי מפריעים
קייץ.
 כדי מפיברגלאס גגון שמתי לכך אי

 גדולה. כביסה לשים יותר תוכל לא שהיא
 ידידה והיא היות לה. מפריע שזה כמובן
 המקומית ראש־המועצה אשת עם טובה

 שלוש לי לעשות הצליח הוא תל־חגן, ■של
•ש בזמן זה הגגון. על משפטים פעמים
 ללא וסככות גגונים עשרות יש באזור
 מלאכה ובתי ונגריות במוסכים רשיון,

 להם עושה לא וראש־המועצה אחרים,
 האם ! ? לא ולי מותר להם למה דבר. שום
 האם הזכויות?! אותן עם תושב לא אני
! ? לא ואני מסא״ח אנשי •שהם בגלל זה

תל־חנז דסקל, מנחם

מפוטמים" ״תרננדלים לא
 קובי החבר ■של הארסי למאמרו בתגובה

בהשמצות העוסק )2054 הזה (העולם ניב

 הקיבוצית, החברה על ומכלילות זדוניות
 יסתרו אשר עובדות מספר להציג הרינו

השחר. וחסרות האורליות טענותיו את
מפוט תרנגולים ■שהננו לטענתו ביחס <•
 רזים נחשבים שאנו לציין הרינו מים,
 של משקלו המקובלות. המידה אמות לפי

 ק״ג. 60 והשני ק״ג 70 הוא מאיתנו האחד
 שקיבלנו הגיוס צו שאיננו. ודאי תרנגולים

דבר. לכל זכרים שהגנו בפירוש מציין
טיפ שהננו הנ״ל של לטענתו בניגוד !•
לקיבוצ להזמינו הרינו — ומטומטמים שים

השכלית. רמתנו לבדיקת נו
 חיים ברמת גרים ■שאנו לטענתו ביחס !•

 כי לציין הגנו סביון, בשכונת המקובלת
מתגור י״ב, הכיתה תלמידי שלושה אנו,
 מזוננו ומנת מ״ר, 13 שגודלו בחדר רים

הדיעות. לכל צנועה היא היומית
פדן, ניר פריד, יורם

עידהכרמל קיבוץ
 על ניב קובי •של המטופשות ההכללות

 כותב על מעידות וקיבוצניקים קיבוצים
 תארים לשלילת מחייבת הבלתי הדעה

איך. ועוד אותו ומחייבות מחייבים,
 חסרות-שחר וטענות זולה דמגוגיה אחרי

 לחיים שנוגע מה בכל בורותו על המעידות
•שהנוער למסקנה הכותב מגיע בקיבוץ,

 יותר ושבע מטומטם אדי*ש, ״שמן, הקיבוצי
 ורעות־רוח הבל הם אלה טענות מכולם.״

להתבסס. מה על להם •שאין
צו בהחלט היא הקיבוצית החיים צורת

הקיבו בני סוציאליזם. של מתקדמת רה
חיי סביון. כבני כסף״ ״עושים אינם צים
עבודתם. בזכות להם באים הטובים הם

צהי׳ל שופטר, חזי

מתיחות בלי
 הזה העולם קוראי אל בבקשה אני פונה
 הפקינז כלב לי יוחזר בעזרתם כי ומקווה
 31ה־ בליל בבת־גלים מביתי שנעלם הקטן,

 חברים עם כשחזרתי היד, זה בדצמבר.
 שש היתה השעה אחרת. בכתובת ממסיבה

 הדלת את השאיר כנראה ומישהו בבוקר
 חיפשתי חזר. ולא לטיול יצא והכלב פתוחה

 והתברר רבות שעות במשך למחרת אותו
השכונה. בסביבת נמצא אינו כי לי

 וחוץ בעתונים מודעות פירסמתי פעמיים
 •שאת לשכנים, טלפוניות מתיחות ממספר
 היו לא מסרתי, שלהם הטלפון מיספר

 מהקוראים מישהו כי אני בטוהה תוצאות.
 מגוריו בסביבות הקטן בכלב נתקל ודאי
 אבקש לכן ממני. נלקח הוא כי יודעים ואין
ו התמונה לפי הכלב את ■שמזהה מי מכל
 כך על להודיע כלשהו במקום אותו ראה

עבורי. למערכת, בעלפון או במכתב
חיפה אדווה, נעמי

התנצלות
פור אסר דנון, ג׳קי מר של במכתבו

השתר )2023 היה (העולם בעיתוננו סם
החו ״האם המילים בטעות ידנו על בבו

 אם סניור, בתיה הגברת עם בקשר רגת״
מתנצ אנו נכונה. אינה זו עובדה הכלה.

שנג אי־הנעימות על דנון מר בפני לים
זו. טעות בשל לו רמה

המערכת
טעות תיקון

נכ )2055 היה (העולם תשקיף במדור
 להיות עשוי שרוני נתן כאילו בטעות תב

 אשקלון. עירית לראשות הליכוד מועמד
גיר. (״נתקה״) נתן למר היתה הכוונה

111••
ת במכונית שיש מה כל אי מריק  א

״דנו־ של החסכון פלוס
ת 20 דנו י נ כו מ ה ה ד חי ת הי ל ע ע ב  מנו
ש ו750 עד שי ק, י ד כל בה סמ׳ ו  הצי

זרים ם והאבי אי ב כח *בלמי כח הגה * :ה
ת נעילה * חשמליים חלונות * טי מ טו  או

ת כל של תו ת בבת הדל ח  מושבים * א
ם * אורטופדיים קי זו ם חי חדי ת מיו תו לדל

ת כבמכוגית פנימי מרחב אי מריק א
חד (טוב כהים חלונות *  אוויר! למיזוג במיו
ת הנעה + מי ד  הגדול היצרן - ״דנו״ (זכור: ק

ם מכוניות של בעולם ! הגעה ע ת! מי ד ק
ב שו ת: ח ע לד

ת - 20 רנו י נ ת מכו פ ק ו מ - ת ו ח י ט ב  ה
רת ו ה פלדה חג הגנ . על ל ם עי ס ו  הנ

תאמין. ואז תראה התצוגה. במרכז נא בקר
5££1א0 15 8£11£/י1|א0 ! *
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