
מעשיו. על רוידח היד. בו משלו, עתון
 רמת־גן חיץ, ד־-״אל

כמדווח. חבר יתהלל אל [אמר: כבר

 הכנסת ישיבות בשלוש השבוע ביקרתי
 כה חוויה זו אין כי ונוכחתי ב־רושליב,

מראש. שחשבתי כפי מרשימה
 הח״כים מספר הגיע לא ישיבות אותן בכל
 היה המשתתפים וממוצע למחצית, אפילו

 וחלק קרא חלק נימנם, מהם חלק כשלושים.
ב המשתתפים מבין מיעוט רק שוחח.

הנואמים. לדברי ממש האזין ישיבות
 אורי ח״כ של תיאוריו כי לדעת, נוכחתי

 מעט רק הם לבוחר״, ״דו״ח במדור אבנרי,
בכנסת. באמת המתרחש מן מזער

תל־אביב ארנון, שרמה

לחיילים טרמפים
 כוח — הזה העולם לח״כ נתונה תודתנו

ש,  הס־ להנהיג הצעתו על אבנרי, אירי חז
הטרמ בעיית את ולפתור לחיילים עות־חינם

).1482 הזה (העולם שלגו פים
אי־שם הייליס, קבוצה

כמרחב טשקנט
 שר־החוץ אמר כתבי־חוץ עם במסיבה

 הודו־ מלחמת שר,־פסקה ״כשם כי אבן אבא
 על־ידי פאקיסתאן

ב השלום הסכם
 אפשר כן טשקנט,
 בין שלום להשיג
 כיוון לערב, ישראל
 המלחמות ששתי
הן.״ דומות

 מה מאד מעניין
 אותם הדמיון קווי
 שמא אבן. אבא גילה

דמ קווי אותם הם
 העולם שהזכיר יון

בשעתו, ),1462( הזה
ו ״בעולם״, במדור
לזכיתנו? כה שאינם

נתניה כיברמן, יצחק

לערב שגרירים
 להצטרף רוצה אני
 ולברך מאיר, גולדה

 אבא החדש, השר את
 ליזום שיזכה אכן,

ל ישראל בין שלום
 את ולשלוח ערב,

הישרא השגרירים
לבי הראשונים לים
ערב. מדינות רות

 ראשון, כשגריר
 את מציע הריני
העו מערכת ראש

 כהן, שלום הזה, לם
 !בענייניהם הבקיא

שכנינו. של

לשעבר, לשרת־החוץ

אלמוג

חדרה אלמוג, יעקוב
שבת של רווה
 (העולם 9 מס׳ לבוחר לדו״ח מתייחם הנני

 נמל על אבנרי אורי כתב בו ),1480 הזה
 13,־ד המשמרת בעיית את ״העליתי אשדוד:

יעי של מינימום להשגת הדרושות ,14ור,־
זה.״ יקר בנמל וריווחיות לות

 אין כי מוכיח, ,מבקר־ר,מדינר של הדו״ח
 בפעולתו, מפסיד שאינו בארץ מיפעל אף

 שאם נמצא משלם־המיסים. חשבון על והכל
 ההפסד יהיה פחות, יום המיפעל יופעל
 הוא בשבת ששכר־העבודה עוד מה פחות.
כפול. כמעט
 יח־ני ממוצא שהוא שהסבל, ספק שום אין
בסלו והנמל בשבת, עבדו לא כידוע, (שם,
 לעדות בן או יום), באותו סגור היה ניקי

 ויהיה המלאה, בתפוקתו יעבוד לא המזרח,
לעובד־כפייה. או לעבד שבת ביום דומה
 יהיה בשבת, באשדוד הנמל ישבות אם

יותר של אלא ,1/7 של לא בהפסד חסכון

 נעוצים אינם לדעתי, וההפסדים, !ות7
 זודעתי וניהול באירגון אלא <^את־ד,שבת, ״

 כי המיפעלים. בכל השולטים גנרלים,
 הם מטבעם בתעשיה. לעסוק לגנרלים א

 את אפילי להכניס. ולא להוציא רק יודעים
 ולא הסוחרים, כבשו האימפריאליזם מושבות
את ולשדוד לשעבד אחריהם שבאו הגנרלים,
העמים.

 תל־אביב מהנדס, זדחין, אלכסנדר

ז וכשה בשח
 העולם של מלחמותיו — מעצבן כבר זה
הדת. נגד הזה

ביד בבקשה, לכם, נראית אינה הדת אם
 יביא, זה התאסלמו. או התנצרו הדבר: כם

 קולות להגדלת התאסלמות, של במיקרה
בבחירות. הערבים

)4 בעמוד (המשך

גמול חסכון־
במינה המיוחדת החסכון תבנית

 חודש 20 או סו במשך שחסכתבו לירה כל על
כלו ל תו קב ה ל ר י ת ל פ ס ו ה נ א לו ה כ

:לדוגמה
 חודש 20 במשך חודש, בכל ל״י 150 חסכתם

' התקופה: בתום לקבל תוכלו
ם — ל״י 3.000 א. ת. י ב ר בצירוף — החסכון סכו

 תשלומים 20ב־ לבנק שתחזירו ל״י 3.000 של בגובה הלואה ב.
שווים. חודשיים

 שומר שהבנק מאחר להרשם הקדימו אנא, נפתחה. ההרשמה
עת. בכל זו לתכנית ההרשמה את לסגור הזכות את לעצמו

הארץ. ברחבי מסניפינו אחד בכל פרטים

בע״מ לישראל דיסקונט בנק
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כם את הגשימו תי שאלו ת מ צי ח מ הזמן ב
ת י נ כ ת ב

1483 וזזה העולם


