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 )8 ספורטיבי; אביזר )4 קרע; מכסד. )1

 )12 הרוחות; אחת )10 קטסטרופה; פגע,
 תבן; מוץ, )15 לחנוכה; הקשורה דמות

תו )20 לטיני): (ביטוי בתולים לידת )16
 לב; רע לב, קשה )22 טבעית; על פעה

 )27 באיטליה; נהר )25 רוסי; מחזאי )24
מז שליט )30 באלפבית; אות )29 ונד; נע

 שכרה )33 עידון; חוסר חספוס. )31 רחי;
השב אחד )35 עור; מחלת )34 זונה! של

 הלוי; יהודה של לבו היה שם )36 טים;
 בעל )43 !לי אבוי )42 אבטיחים: שדה )39

 )47 הפרש; שוני, )45 מירקות; הניזון חיים
 אחרי חיפש )50 אנחה; )48 שרץ; רמש,
 קרית )53 דקה: בהמה )52 הזהב; גיזת
 כנף )56 היסטורית. הטרום מהתקופה מתים

תש של סוג )58 מתנמנם; ישן, )57 הבגד;
 גדול; מדבר )63 כבודה: )61 מסחרי: לום
בהודו. עיר )64

: • ן נ מאו
אנג מלכה )3 אקדח; סוג )2 מגש; )1

 קפישון: ראש, כיסוי )6 שנון: )5 לית:
 היטל: של סוג )9 שבט; בחודש חג יום )7

 )14 מחשבה; )13 מומיה; )12 היכל; )11
 )15 בתכשיטים; המשובץ אבן של סוג

 )16 העתיקה; המיצרית האמונה לפי נשמה
 לעיל נזכר )18 סימן: )17 הדרים: מטע

 כבוד תואר )21 קוזקים; מפקד )19 (ר״ת);
 מילת )28 תירוש; )26 צמד; )23 אנגלי;

 תורת )30 !לענין ישר, :שפירושה סלנג
בינ מוסד )33 אברם; אבי )32 המוסר;
 )38 רעבתן; )37 חיוני: תבלין )36 לאומי;
 — שאול )41 נשי: ראש בגד )40 וופלה;

 חיצוני; איבר )42 היוונית; במיתולוגיה
 נביא; )44 מבריק: חריף, שכל בעל )43
 נכרי; )48 נע; )47 רומי: זירה מתגושש )46
 תורה )54 אדם: )51 מזרחי; תבלין )49

 שקים, המשמש סיב )55 יהודית: מיסטית
 מונח )60 לרשות; תשלום )59 וכר! חבלים

 אברהם של בבריתו מביא )61 גיאוגרפי;
יהושע. על־ידי שנכבשה עיר )62 אבינו;

שביתות
פ ..אוד■ !ס3ה

,,ליחיןת? ?גדיח1
רוציס, שאנחנו מה 7״כ

 איתה ?נמוד שאפשר מייסכורת זו
הדואר. שובתי טענד ,,החודש, את

 חמש מזה בדואר עובד חרבון יוסי
 חודשית במשכורת התחיל הוא שנים.

 ),27( הצעיר משתכר כיום ל״י. 290 של
 לחודש. נטו ל״י 680 בארץ, חמישי דור

 הביתה ומביא הלוואות, מחזיר הוא מזה,
ל״י. 400

מס כיצד יוסי. של סיפורו זהו
 נפשות המיס בת מישפחה תדרת

כזו: משבורת עם
 הלוואות. עם רק תמיד הלוואות. עם

 ן להסתדר הלוואות בלי אפשר
 יותר קצת נטו לי כשיהיה פעם, אולי

לע יום כל ללכת אצטרך לא אז טוב,
יומ עניין זה עכשיו, חאלטורות. שות
 הולך העבודה, אחרי יום כל אצלי. יומי

אני ככה רק למכוניות. פוליש לעשות

 אלונקה. על וחזרתי — טלפונים התקנת
 קבעו ובצלעות. בבטן רסיסים לי יש כעת

נכות. לי
עבו לי שיש טוב חסרים. לא כאבים

 אחרת פיזי. מאמץ הרבה בה שאין דה
 אפילו לי אין עכשיו ניגמר. הייתי בכלל
 שאני קבעו הרופאים אחד. נכות אחוז
כאבים. לי שיש למרות לחלוטין, בריא

 קשה לא בפוליש שהעבודה גם טוב
ההק את לשלם יכול אני וככה במיוחד,

במכולת. שלנו פות
 יהיה מתי אבל הנימוס. העיקר

 חמש — גרים אנחנו איך הנה סוף? לזה
 התקנתי בבוקר רק אחד. בחדר נפשות

 כבר שלנו הרעפים מאסבסט. חדש גג
 האחרון הגשם דבר. שום שווים היו לא

 בסדקים הבית. בתוך ישר אותנו ביקר
אר אם אפילו יד. לדחוף אפשר שבחדר

 יודע לא אני אחר, למקום לעבור צה
להת יכול זה איך להיות. יכול זה מתי

בצע?
מה לך. יעזור לא אחד שאף וכמובן.

 לא פעם. אף באו לא למשל עירייה
יבו אולי בעיות. יש אם פעם אף שאלו

פת הנימוס. בשביל הבחירות, לפני או
 עליו שומע שאני דבר זה דיור, רונות

התקווה, בשכונת אצלנו אבל בחדשות.

וילדיהם סוזן אימתו הרכון, •מוכת
כחאלטורה החיים

18 4 0 ץ ב ש ח
 בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי
ריבוע. של סמל כל מציין סיפרה איזו למצוא יש וחילוק, כפל חיבור, פעולות של

במכולת. החובות את לשלם יכול
 כשיש תעבוד איך עובדת. לא אשתי
 בן אחד ? בבית קטנים ילדים שלושה
 וילד שנה. הצי בן תינוק וחצי, שנתיים

הר גדול שלנו החשבון וחצי. ארבע בן
 אז בדואר. מרוויח שאני ממה יותר בה

 מה הזוז במשכורת אסתפק שאני מה?
ה שעות אחרי שעובד היחידי אני יש,

 את לגמור יכול בכלל מישהו עבודה?
אחרת? החודש

שלגו, החשבון כתעלה. נפצעתי
יר בשר, מכולת, :ככה הוא חודש, כל

נפשות לחמש ביגוד ל״י. 600 — קות
פרטי גן ל״י. 40 — טלפון ל״י. 100 —

חש ל״י. 13 — חצי־חובה גן ל״י. 30 —
 סך- ל״י. 60 — עירייה מיסי מים, מל.

מה לחיות אפשר אז ל״י. 843 הכל:
? משכורת
 את עוזב לא אני למה לשאול, אפשר

? הדואר
בריא, ניראה שאני כמו יכול. לא אני

 בתעלה בהפגזה ניפצעתי נכות. לי יש
לעבודות לשם ירדנו כשנתיים. לפני

כזה.״ דבר ראו לא עוד
יוסי. של סיפורו כאן, עד

ה הדירוג בתחתית נמצא חרבון יוסף
 ה- במישרד ההנדסה עובדי של אחיד

 לדברי בלבד. נקודות 22 — תיקשורת
ב הנמצאים אלה של מצבם העובדים,

 יותר: בהרבה טוב אינו הטבלה, ראש
משתכ נקודות, 30 בעלי עבודה, מנהלי

 כך ועל הם. אומרים נטו, ל״י 770 רים
 בישראל משפחה אין נטו ל״י 770שב־

 לאיש אין — היום להסתדר מסוגלת
הם. יודעים ספק,.

הגדולה. השביתה התוצאה:
 שביתה זו היתד, חיינו״. ״הזדמנות

 אפילו בדייקנות. ומתוכננת תוקפנית,
 להפסיק הצליח לא לעבודה בית־הדין

לע לשוב שנצטוו הוועד חברי אותה.
 ש- לפני לא אך שבו, אמנם — בודתם

 לא הצו התוצאה: מתפקידיהם. התפטרו
שהמ העובדים, אלפי שאר לגבי תפס
לשבות. שיכו

 חיינו,״ הזדמנות היא הזו ״השביתה
עב- ניכנע ״אם העובדים. השבוע הצהירו
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