
בה והאוצר הביטחון למשרדי פניתי צה״ל,
 מיוחד היטל ע״י ההוצאות את לממן צעה
 במדד שתחול ההתייקרות, ועיקור בנזין, על

תוספת־היוקר. מחישובי כך, בעיקבות
ההוצ חלוקת מתאפשרת היתד, כך ע״י

 בע־ שיכבות־ציבור בין צודק באופן אות
 וחברות־תח־ חברות־מיסחריות לות־יכולת,

בורה.
 ההוצאות את לממן כוונה קיימת כרגע,

הציבו בתחבורה נסיעה מחירי העלאת ע״י
ומי האוצר של ישיר למימון בנוסף רית,
 זו הצעה אוטובוסים. חברות של עקיף מון

 שיכבות על יפול הנטל שעיקר לכך הגרום
 המשתמשות שהן מעוטות־היכולט, הציבור

 המימון גם הציבורית. בתחבורה העיקריות
 פיקציה, היא אוטובוסים חברות ע״י העקיף

רוו ישאבו אפילו חבמת־התחבורה ולמעשה
 השר מהכרזת גם מהעניין. נוספים חים

ב חינם״ ,.נסיעות מחירי בדבר דיין משה
זה. דבר משתמע האוטובוסים, חברות

 יבוא שזה הרי האוצר, ע״י למימון ואשר
 מי־ בצורט מיעוטי־יכולת חשבון על שוב
סעד. וקיצוצי עקיפים סים

תל־אביב נרדור, י♦

 הצילומים לתחרות בזאת לכם שולח אני
 באנדרטת־הפל־ שצולם הרצ״ב, התצלום את

 הכותרת: את מציע אני בבאר־שבע. מ״ח
 יותר, גדולים קצת התותחים, — 2000 שנת
קיימים. עדיין

ירושלים שגיב, אמנון
 שגיב הקורא את מזכה השבוע תמונת •

ל״י. בעשר
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וכישראל כרוסיה
 העתק לאחרונה נתפרסם בפראנקפורט

 ברית־המו• ממשלת לראש שנשלחה תלונה
 איכרים זוג על־ידי קוסיגין אלכסיי עצות

 כי'בפברואר מסתבר מלובודה. בשם רוסיים
 הזוג מידי להוציא רוסי בית־דין פסק 1966

 ובן 11 בגיל בת — ילדיהם את סלובודה
 לבית־ילדים בכוח נלקחו הילדים .9 בגיל

בת בבית־מחסה הוחזקו שם באוסטרובנה,
 ובמת־ בכינים לקו בלתי־סאניטאריים, נאים

מה מכתבים קבלת מהם ונמנעה לות־עור,
 מבית- ברחוב לשנתיים קרוב כעבור הורים.
 )1968 (בינואר חורף בליל והגיעו המחסה
להח שבאו המיליציונרים הביתה. קפואים

 בידיים וחזרו מצווחות־הילדים נרתעו זירם
 בבית־הספר מבקרים החלו הילדים ריקות.
 מזכירי הגיע ימים חודש שכעבור עד הכפרי,

שוט שני בלוויית בקולחוז, תא־המפלגה
ל צעקותיהם, על־אף נסחבו, והילדים רים,
מכוניתם. תוך

 נמנה סלובודה הזוג לפסק־הדין: הסיבה
 את מדגישה זו כת הבאפטיסטים. כת על

 האדם, אהבת ואת שבלב האמונה עיקרון
 הכנסייתי. הפולחן בדפוסי מאמינה ואינה
 הבאפטיסטים התכנסויות אין כך משום

 בתי־התפי־ דוגמת מתמיד, לפיקוח נתונות
ב פגיעה מהמה זה ומצב המאושרים, לה

הסובייטית. הדתי הפולחן חוקת
 הנ״ל, בפרשה אתכם מלאה הייתי ולא

 - בבית־הדין משפט־הגירושין פרשת אילמלא
 לקחת בית־המשפט פסק בה בחיפה, הרבני

 (הבכור ילדיה שלושת את עבאדי נלי מידי
 חודשים), שישה בת יהפעוטה הארבע בן

 עד־ הכת בפעולות משתתפת שהאם משום
)6 בעמוד (המשך
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:והרשמה פרטים
 תל־אביב ,175 בן־יהודה רחוב
תל־אביב ,7 סמולנסקין רחוב

 הפדגוגי הצוות עם לשיחה
 ראיון. לקבוע יש

תל-אביב. ,229960 טלפון
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 מקלט
 הטלויזיה

בעולם! הטוב

ת ו ד מ ע ו מ
1969 המים למלכת

 להשתתף הרוצות מועמדות
ה ״מלכת תואר על בתחרות

 על-ידי הנערכת ״,1969 מים
מוזמ הזה", ״העולם מערכת

התח צלם עם לפגישה נות
 3 בשעה זה, שישי ביום רות,

ברי במשרדי הצהרים, אחרי
גורדון. ברחוב ״תל-אביב, בת

אזרחי ידיעות שירות
 טיננבוים יהודה בהנהלת.

• בילוש • חקירות
מבוקשים כתובות איתור

 עקובים חובות, גבית
.240292 טלפון 155 דיזנגוח

י ו נ מ ה
 קיבלת

 חשבונך,
 גא פרע

בהקדם. אותו


