
ה נגד להפגין שבאו האלף לעומת מת.
 עשרות כמה דק באו בפיתחת־רפיח, עוול

 אפילו שרתון. בחוף העוול נגד להפגין
 חל־אביב,״ ״נשות את שייצגה הנואמת

 רון, שולמית בשם חיננית צעירה היתד,
התחתון. בגליל גזית מקיבוץ

 בכלי־ הדיווח ושקרנים. שקרים
:אופייני היה התקשורת

להפ גדולה ידיעה הקדיש הארץ •
 תריסר חצי של וידיעת־ננם שרתון, גנת

 טען הוא הגדולה. לעצרת־השלום ■שורות
אמ אריאלי בה. נאם אריאלי שפרופיסור

בעצרת. לא אך — במודעה הופיע נם
 ש־ דיווח קטנה, ידיעה נתן מעריב •

הפג בשתי השתתפו איש עשרות ״כמה
נות...״

 ש״כמה הודיע אחרנות ידיעות •
 שפת־ בעניין הפגינו צעירים״ עשרות

השלום. עצרת את בכלל העלים הים,

ההסתדרות
הענק

הצולע
 ב־ רכש המרכזי שהמשביר נודע כאשר
לירות מיליוני תמורת — סנטר דיזנגוף

ה מכלל אחוז 46(כ- ל״י מיליון 23.5 אות,
 המשי עובדי מימון. הוצאות הן הוצאות)

 נסבל בלתי ״מצב כי טוענים המרכזי ביר
ומקו עצמי הון היעדר של תוצאה הוא זה

שה בכך נעוץ הרעה כל שורש הון. רות
 — זול אשראי ללקוחותיו נותן מוסד
 ריבית, לשלם נאלץ עצמו הוא ואילו

פעולותיו.״ ניהול בעד קצוצה, לעיתים
 ההסתדרותי הקונצרן של רווחיו •

 הרוויח 1971 בשנת בהתמדה. מצטמקים
 — המחזור על בלבד אחוז 9.6 המוסד
 .1970 בשנת אחוז 10.3 של רווח לעומת
 לנכות עוד יש ברוטו, הכספי מהרווח
 מימון, הוצאות מס, לצרכי גדולים סכומים

 נטו הסופי הרווח אחרות. והוצאות פחת
מינימאלי. הוא
באח הכריז עליו בפדיון, הגידול •
 הענק, הקונצרן של החדש המנכ״ל רונה

 מהרחבת בעיקרו נובע אינו ■כספי, יהודה
 מחירים מהעלאת אלא המכירות, היקף

 של חלקו האחרון. הפיחות בעקבות שבאה
 לשוק מוצרים באספקת המרכזי המשביר
ש היא עובדה בהתמדה. יורד המקומי

 ב־ קניותיו את הקטין לצרכן המשכיר
המרכזי. המשביר

 ההסתדרותי הקונצרן למנכ״ל קשה.
 מיגב־ ״בגלל שנתהווה. למצב הסבר יש

רוו־ להשיג מאוד קשה המוסד, של לותיו

״ בעצרת־השלום נואם ליפשיץ עודד
"צעירים עשרות ״כמה . . .

השלום כעצרת השלמה ארץ־ישראל סיסמאות
המשוחררת״ ופלסטין השלמה ארץ־ישראל בין הבדל ״אין

 בהם למקם כדי רחבי־ידיים, אולמות —
 ימו־ הדבר עורר חדיש, כלבו הזמן בבוא

ההסתד של בוועד־הפועל גלויה רת־רוח
 הקונצרן של הכספי מצבו :הסיבה רות.

ה בידי מוחזקות שמניותיו ההסתדרותי,
טוב. בכי אינו העובדת, התיישבות

ה בגליון למצוא היה ניתן לכך .ביטוי
 ■מבוע, המוסד, עובדי ביטאון של חדש
 תימצא אם ״רק השאר: בין נאמד שבו

המס לפעילות נאות מימון להבטיח הדרך
 קברניטי ילמדו אם ורק השוטפת, חרית

ה במישורי גבונה מדיניות לנהל המוסד
 — האחרות וההוצאות ההשקעות מלאי,

 בסוף רוויחים להבטיח יהיה אפשר אז רק
השנה.״

ל היתה הדברים כוונת הרע. שורש
הבאות: נקודות

ד,הוצ־ של ביותר הגדול המרכיב •

 לקיים מצודים ״אנו כספי. מסביר חיות,״
 בקשר הרשמית הממשלתית המדיניות את

ברש להתחרות ולא המוצרים, למחירי
האחרות." הציבוריות השיווק תות

 לקחת חייבת ״הממשלה :כספי סיכם
מת במימון לנו ולסייע בחשבון זאת כל

 פעילותנו של הגדול ההיקף בגלל אים.
 כבד עול עלינו רובץ בהשקעות, והצורך

מיסים.״ של
 המרכזי המשביר שהנהלת נראה אולם

 תיענה לסיוע בקשתה כי מאמינה אינה
לתנו פנתה היא הקרוב: בעתיד בחיוב

 המניות בעלות שהן — הקיבוציות עות
 הונה את להגדיל בדרישה — הקונצרן של
החברה. של

 של הכרזות שורת — הקהל מאחורי *
הבית״רים.

נורמלית לא מדוברת עברית
ת א ה בן־אנווץ דן מ ב תי בן־יהודה ונ

אכל ממנו, התפרנס ל2א
מימיו. ושתה מפיתו

 עושה הוא ועכשיו שלי, מהיד אכל ״שנתיים
 של לבר־מצווה להזמין לא אומי 1 דבר כזה לי

 + .'״ שוכח לא כאלה דברים אני בסדר, ! 1 בנו
 עוד ואתה שלי, מהיד אכלת שנים ״שלוש : א

 מהיד אכלתי חרא אכלתי! ״מה ב: מדבר!"
״שלך !

 כיבדו לא שהבנק המחאה, או צ׳ק, פ׳ ל!פץ
עליו. לחתום והחזירו

 אליו בא אני קפץ. שלו הצ׳ק יומיים ״אחרי
 תראה, אומר: הוא אז העניין! מח לו: ואומר

 בצ׳קים. משלט תמיד אני עקרוני. עניין זה אצלי
חוזר.״ תמיד הצ׳ק אבל הולך, הכסף

״סוג־אלף־ ,משובח מעולה, ת׳
אלף״.

 פרסטקלס, חתיכה בבריכה. אותה ״ראיתי
״בחיי ברדיו.״ פרסטקלס עבודה ״עשה * !

!1א ה דרך! פנה שמשמעותה: קריאה, ה
!זוז

אח, לעבור. תנו קצת. זוזו !ג׳מע יא ! ״אוהה
סרדינים.״ כמו

שת[ ש לי־ עליי לי א ל שמש ביטוי ל
חשי התמלא הצלחתו, עקב הסתאב : מעותו

כלשהו. מהישג כתוצאה עצמית בות
למסיבת־ אותו הזמין העיר שראש ״מאז

 אימו. לדבר אי״אפשר יום־העצמאות, לכבוד גן
 לראש לו עלה ״השתן * לראש.״ לו עלה חשתן
אימו." הצטלמה שגולדה אחרי

מערכון. ש׳ ?ז׳9
 הגברת... על המשתלטת העוזרת על ״הסקץ׳

 גמזו. (ח. מאוד.״ נחמדה בורלסקה ...הוא
:).7.4.72 ״הארץ״,

 רשות סיימתי, אני : הקשרים בשפת עבר!
אליך. עוברת הדיבור
עסוקה. אני הערב בחשבון. בא לא ״זה

״עבור !

 הט־ ,שטויות ערן, חסרי דיבורים ש׳ ?ת3בל
״בלבול־ביצים״. ;רדה

 תתחילו הזאת. הבלבצת עם מספיק ״יללה,
״לעבוד שלו.״ מהבלבצת כאב״ראש ״קיבלתי * !

אין :שמשמעותו ביטוי ל•9 {,א
לחשש. עילה כל אין לפחד; ממה

 אני לפחד. מה אין :קצלה לן, אומר ״אני
״אזהר  הוא מקסימום — לפחד מה ״אין + !
העצמות.״ את לך ישבור

שקומתו אדם בגובהו, ימין יי' גבה
קטנה.

 התחלתי עוד — רוח ועשה שישב הזמן ״כל
* !״ גובה״דשא וולק, — קם לחשוב.

כל שנית

א ץ לך ב :יללה אז

 זה תראה,
פשוט כל־כד

סוס כמו קופץ
 כן־ ונתיכה בן־אמוץ דן של המפורסם למלון תוספת הוא זה מדור

משלהם. וביטויים מלים למערכת לשלוח מוזמנים הקוראים יהודה.

שנים חמש
הימים ששת למלחמת
ח שי ב־ ת ר ת עו ה ת:13ב

 אגגרי אירי ח״כ
 אמיתי יוסי
 ןלבגגראו אגדהס ח״כ

 פלפן שמחה
 קפליוק אמגון ד״ר

ריפתין יעקב

 4.6.72 א׳ ביום בתל־אביב יתקיים
סוקולוב בבית בערב 8.30 בשעה

181317 הזה העולם


