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)8 מעמוד (המשך
לבחי בקשר ואחרות אלה עובדות האם

 העולם את מעניינות לא כבר האישית רה
? הזה

 ביחס יותר, ענייני !נתח רוצים היינו
׳.78 נובמבר של האישיות לבחירות

גיבעתיים ויגדר, דן

מיכןצוע? ל,מה
 ),2147 הזה (העולם חודש לפני קראתי

 אשת את שחנקה המהנדסת על המאמר את
למוות. מאהבה

הפי של מיקצועה הודגש מדוע תמהני,
המע לבין מיקצועה בין הקשר מה ? לגש
 עשתה? שהיא שה

לי. יוסבר העניין אם אשמח
 תל־אביב אלרואי, זהבה

 למסור העיתונות נוהגת העולם בכל •
 הפרטים שאר בין אדם, של מיקצועו את

כלשהי. פרשה על בכתבה לו, הנוגעים

• • #
ומהר! — מדיטציה

 בשאב־ ,הנראה כפי משתמשים, אתם
 מחבר רק התשבץ ועורך קבועה, לונה

 למיספרים אחרות והגדרות חדשות מילים
 חוזרות הטעויות בקיצור, — הקבועים
ונישנות.
 לערוך ובכלל לכך, לב לשים אבקש

התשבץ. על גם שבוע מדי הגהה
תל־אביב צוריאל, נ.

משיב: התשבצים מדור עורך •
 שבוע, מדי מחדש, מתחבר אכן התשבץ

 ו.1קבוע לגלופה חדשים והגדרות בערכים
 לכמה אחת משנים עצמה הגלופה את

מקובל. וכך בלבד, חודשים
 העניין הוזנח באחרונה להגהה: אשר

 מקווים ואנו — השיבושים מכאן —
לאלתר. שיתוקן

לשוטרים שאסור מה
בג האחרון בשבוע סערה כולה המדינה

 המישט- אנשי שלושת של הופעתם לל
השוט- של זכותם בעניין בטלוויזיה, רה

 אלף שעשרים פירסמה, קופת־חולים
 שנה, מדי בארץ מתגלים מחלות־לב מיקרי

 ולתמותה לתחלואה הראשון הגורם והם
 קופת־חולים מייחסת זו מסיבה בישראל.
 למניעת הפעולות להרחבת רבה חשיבות
המחלה.
 שתיר־ ומעשית, מדעית שהוכח, מאחר

 מחלות־לב גורמי מבטל המדיטציה גול
 לקופת־חולים כדאי אחרות), מחלות (ועוד

 תרגיל לעצמם שיאמצו חבריה את לעודד
 הדבר לטובתם. — זה וחסכוני יעיל קל,
 ואת הרופאים על הלחץ את יפחית גם

בתרופות. המופרז השימוש
 בעולם התקבלה מזמן כבר המדיטציה

 לנו למדיצינה. בדוקה כמסייעת המערבי
 הבשל, הפרי את לקטוף אלא נותר לא

קודם. אחת שעה ויפה
חולון גזע, זאם

להיכחד שנזכר מי
 עיתון הזה. העולם על מתפלאת אני

לע וסקופים שחיתויות מחפש שרק כזה,
כל בענייני כתבות ושמפרסם עליהם, לות
 במה הבחין לא שבוע, בכל כמעט כלה

ההו המחירים? העלאות בשטח שקורה
 של הפנטסטית העלייה על השבוע דעות

 ביום כרעם כולנו ראשי על שנחתו המדד,
ב האמריקאים, את אפילו והפתיעו בהיר
בכלל. להפתיע צריכות היו לא עצם

יומ רואים, אנחנו רבים חודשים כבר
 וחנות, חנות ובכל ובשוק במכולת יום׳
פית- נזכרו מה משתוללים. המחירים איך

 ועוד ולהיבהל? סטאטיסטיקה לעשות אום
 ורואה־ תמים שהיה הזה, שהעם מתפלאים

 עם הפך מעטות, שנים לפני רק ורודות
 טורפים. זאבים של

הסוף. לא עוד וזה
תל-אביב זנדבדג, גילה

שגויים תשבצים
האח שבגיליונות לעובדה ליבי שמתי

בתש שיבושים חלו הזה העולם של רונים
 אותם לפתור ניתן לא כך ובשל בצים,

כהלכה.

בצו זכויותיהם את ולתבוע להתאגד רים
 שתק. הזה העולם שרק נדמה מסודרת. רה

בנדון? לומר מה לכם אין האם
ההי בכל מקיף דיון ייערך שלא עד
 לא אחד אף העניין, של החוקיים בטים
 אסור ומה לשוטרים מותר מה בדיוק יידע
 רק להסתמך יכולים אנחנו בינתיים להם.

הרגשות. על
 אחד. דבר רק מדאיג אישי, באופן אותי,

 על המופקד ממלכתי, גוף היא המישטרד.
 יקרה, מה המדינה. של וביטחונה שלומה
 להתאגד? יחליטו בצה״ל גם אם אם־כן,

 ציטטו שאותם בחוק, סעיפים אותם האם
 להתאגדויות פתח הפותחים המישפטנים,

 ? צד-״ל לגבי גם תופסים המישטרה, בתוך
מדוע? — לא ואם

רחובות אלפי, יעקב

בעיניים חול
 שוטר של לוקש לכתבה להתייחק הנני
 25 מיום בגליונכם והלירה, אתה במדור

).2147 הזה (העולם באוקטובר
 ל״י 5700כ־ הוא נטו ששכרו השוטר

 לקחת שבחר משום ל״י, 1,664 ״נקי״ מקבל
 קרוב משלם, הוא שעליהן שונות הלוואות
 רגיל אזרח מאשר ריבית פחות לוודאי,
 כ״מש־ הסכום הצגת עצם הח״מ. כדוגמת

 בבחינת איפוא היא שוטר״ של נטו כורת
 היה למשל, אילו, בעיניים. חול זריית
 יכול נוספות, ל״י באלף הלוואות לוקח
 664 של נטו משכורת על להצביע היה
!ל״י

 דנן השוטר נכנם אכן שאם להניח יש
 נוספות, הכנסות לו שיש משמע לחובות,

 עניין, של לגופו עובדת. אשה — למשל
 משכורת- בבחינת כיום אינם נטו ל״י 5,700
 מקבלים ותעשייה ציבור עובדי אלפי רעב.

 שהכשרתם עובדים מהם כזו, משכורת
 השני הסמל של זו על עולה המיקצועית

בכתבתכם. הנדון
פתח־תיקווה פניגשטיץ, אלי

 5,700 בסך השוטר, של הנטו שכר •
נוס שעות של עבודה אחרי התקבל ל״י,
 בשבתות. ועבודה לילה משמרות פות,
 נמוכה משכורתו היתה אלה תוספות ללא

בכתבה. שפורט כפי בהרבה,
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