
יקר קורא
 למישרדי מגיעים שבועווג כמה מזה
 הנושאים מיכתבים הארץ״ 200״ מערכת

 קרליבך רה׳ הזח״ ״העולם הכתובת את
המ לא התמימים השולחים ת״א. 12

 מה■ אותה נוטלים הם זו. כתובת ציאו
להו המוסף בראש המופיעה מיסגרת,

״ שבוע מדי המצורף מור, 2ל 0  הארץ״. 0
 המגיעים מיכתבים גם כי נציין, אם ודי
שת כדי זו, כתובת נושאים הכנסת מן

הדברים. מגיעים היכן עד בינו
הסי וזה כתובה, מילה של כוחה זו

להק שהחלטנו עצמנו, על שלקחנו כון
 של האחוריים העמודים 38 את דיש

 עצמאי. להומור לשבועון הארץ״ 200״
 עליו, מעיד ששמו כפי הזה״, ״העולם

עי בתוך הומוריסטי עיתון להיות נועד
 ועורכיו משלו, נפרדת מערכת עם תון,

כו שבעולם, נושא כל על ללגלג רשאים
הארץ״. 200" לל

 שבפעם הוא הזה״ ב״העולם החידוש
נפ מערכת הבדיחות למדור יש ראשונה

 אך חדשות, פנים הם העורכים שני רדת.
 השיר מחבר הוא אבנרי א. — מוכרות

 של שמו ואילו שמשון״, ״שועלי הידוע
טל ספר בכל בגאווה מתנוסס תבור א.

 של הרפרטואר מן חלק גם מוכר. פונים
להם. שייך ״כנסת״ ההומור מועדון

ותבור אבנרי
 התר הארץ״, 200ש״ איפוא, ברור,

 יזם צעירים, כישרונות אחרי בהתמדה
״העו את שהולידה זו מעין התקשרות

 להכביר צורן אין כתיבתם על הזה״. לם
 מלמד המעטים השבועות נסיון מילים.

נו שלהם. החזק הצד אינה הכתיבה כי
 בבחינת יהיו לא שהשניים לקוות רק תר

 המופיע כוכב־שביט מעין חולפת, תופעה
ונעלם.

" ! א ל . .

לדניאלה

 לא (בתמונה) היפהפיה ג׳קסון דניאלה
יש מדינת של הבא הנשיא אשת תחיה
 העבודה, מיפלגת בחרה במקומה ראל.
קצ׳לסקי. בגב׳ המפא״יי, הגוש בלחץ

לאח שנשמעו המגוחכים, התירוצים
 בת היפהפיה נבחרה לא כאילו רונה,

 משום או נשואה, שאינה משום 28ה״
 את יטשטשו לא ישראל, אזרחית שאינה
 ילידי מפא״י, ותיקי כי לכל ברור העוול.
 כדי הבחירה את הכשילו ופולין, רוסיה

מש אחת תהיה הראשונה״ ש״האשה
 מתקדמת צעירה וחלילה, חס ולא, להם,

וליברלית.
ה התמיכה נואש. אמר לא העם אך

ול להמשיך דניאלה את מעודדת המונית
הניצ בוא עד הציבורי, במישור הילחם

 שהניצחון יודע אותה שמכיר ומי חון.
יבוא. בוא

:הראשון והמייסד העורך
ז״ל זוארץ מלכיאל ד״ר

 מרמרי, חנון מיכאל, ב. :יבל״א דרכו ממשיכי
 שידון אפרים ניב, קובי

1 זוארץ רחוב המערכת: כתובת

ר יש דיין: ש פ א ש ליהוד■□ ל כו ר  ל
ם תנאי□ קדמי ר מו ב ע הירוק לקו מ

 אמש הביע דיין, -משה מר שר־הביטחון,
ל ליהודים לאפשר שיש דעהו את ־שוב

לתחו מעבר תנאים־מוקדמים חלקות רכוש
 את והדגיש חזר בדבריו הקדהירוק. מי

 מיידי למשא־ומתן להיכנס ישראל נכונות
המוקד התנאים ללא ערבית מדינה כל עם

פרטיות. בידיים שיישארו מים,

 זו; שעמדה מוסרים בירושלים חוגים
 מפלגת־ של שבע״ם התורה את תואמת

 ׳מוקדמים תנאים לכל המתנגדת העבודה,
התנגדו הביעה לא מעולם אך ממלכתיים,

; פרטית. בבעלות מוקדמים לתנאים תה
 ״מדוע החוגים, הוסיפו להבין״, ״אין

בי להחזיק יהודיים אנשי־עסקים יוכלו לא

התעופה בנמל שווא בהלת
 זרוקי, נחמן למר אמש נגרמה עגמת־נפש

 מנמל־התעופה הארץ את לעזוב עמד עת
לוד.

 את אליו מושכה לעין, הגלוייה עצבנותו
ל שהזדרז המכס, פקיד של תשומת־ליבו

סחו למצוא בתיקווה בכליו, חיפוש ערוך
 ב־ קצר פישפוש ואמנם, מוברחות. רות

 שקיות שתי העלה זרוקי מר של מיזוודתו
לבנה. באבקה גדושות ניילון

 מעבדתית, לבדיקה מייד הועבר החומר
 אלא סוכר, אינו שהחומר משהוברר אך

הת תוך האיש שוחרר פשוט, הירואין
נרגשות. נצלויות

בעיות

 המישטחז דובר
ה לפשר שנשאל
ה בביקורת החמרה

 כי הסביר מטענים,
יו אינו זה מקרה

לאח וכי דופן צא
בי נערכות רונה

לנוה פתע קורות
 במטרה ברכב גים

ה אחוז אם לבדוק
ב (המוברח) סוכר
ה על עולה דמם

החוק. פי על מותר

בטחון
 ־במדינה לנו שיש והשפע הטוב כל על
הביט למחלקת להודות אנו חייבים הזאת

 לקלס ולרומם. לפאר ולשבח. להלל חון,
ולהצדיע.

 לולא העדתי. הפער את לפשל, קחו,
 היה לא פשוט ביטחונית, בעייה לנו הייתה

 לדבר, שלא אותו. לחסל מה בשביל לנו
 ככה, אותו. לצמצם סיבה הייתה לא שבכלל

 הפער במצור, ומדינה ביטחון בעיות עם
 שינאת־ ,מרירות — מסוכן להיות עלול

 שלא בישין, מרעין ושאר פירוד אחים,
נדע.

 אילו — בעייה זו המזון, האוכל, ■וגם
 הם אז לאכול, מה יהיה לא שלנו לילדים

 ויאכלו יבואו והערבים נורא, חלשים יהיו
פחד. אותנו.

 רצוי ביטחונית מבחינה — החינוך או
 שנוכל כדי משכילים, נהיה שכולנו מאוד

 לא אם מהערבים. חזקים יותר להיות
באיכות. אז — בכמות
 הבן־אדם של הבריאות עם גם זה וככה

 עלולים הם בחולים, היטב נטפל לא אם —
ואז... חיילים לנו יהיו ולא למות,
וטלווי זה. בשביל צריך תיאטרון וגם

 וטלפונים. ודואר. וכבישים. ותרבות. זיה.
 כן, הביטחון. למען הכל־הכל ומישרד־סעד.

ביטחונית. בעייה זו ושיכון דיור וגם
ולא שלום, פתאום שהיה לכם תתארו אז

ביטחונית. בעייה היתה
 בעייה לנו הייתה לולא ? רואים אתם נו,

 לא פשוט מאוד. דע מצבנו היה ביטחונית,
 להבריא, להאכיל, לחנך, מה בשביל היה

 היה. לא פ־שוט אותנו. לשכן או לצמצם
לעשות? מה זה, ככה

השבוע ראיון
ה שערכה הראיון, תמצית הרי
ץ 200 מערכת שבוע ר א  עם ה

גי מר העבודה שר מו  בנוגע אל
:השעה לבעיות
:  דעתך מה — אלמוגי מר ש

 בן- של האחרונה הצהרתו על
? אהרון
 הכחיש לא שבן־אהרון כיוון ג ת
 היינו לו, המייוחסים הדברים את

להעמ מכוונת הממשלה שמדיניות
ל הגעתי — החברתי הפער קת

ביו האווילית ההצהרה שזו מסקנה
שנה. אלפיים זה מפיו ששמעתי תר

ש לומר מתכוון אתה האם :ש
הש לא שנות־גלות אלפיים במשך

 אוויל- הצהרות שום בן־אהרון מיע
ו זה ממין יות

 לא פנים כל על בהחלט, :ת
 יוצא- אווילי דבר שום לי זכור
אווילית שהצהרה לי נדמה דופן.

 לא אני אם ■מפיו, נשמעה במיוחד
 חורבן לפני שנים כשלוש טועה,

שני. בית
ז זה ולפני :ש
 בית ממצריים ישראל בצאת :ות
 עוד הייתי אז אבל לועז. ■מעם יעקב
קטן.
אפש על גם דיבר בן־אהרון :ש
? שלום ללא נסיגה של רות
 לך להגיד רוצה ואני כן, :ת
ששמע ביותר המגונה ההצעה שזו
ועידנים. עידן זה מפיו תי

 כבר שבן־אהרון טוען אתה :ש
ו בעבר מגונות הצעות לך הציע
אל כששת לפני כמובן, נו :ת
 בעניין — שנה מאות ושלוש פים

 אבל כמדומני, חיפה, עירית ראשות
אידיוט? אני, מה הסכמתי. לא

ה י. אדי ־ בן

 חברון ליד מוקדמים תנאים של חלקות כמה
ביודלחם.״ או

 מר של הצעתו תתקבל שאם נמסר, עוד
 למנות מינהל־מקרקעי־ישראל עומד דיין,
 תנאים דונאם 230כ־ שירכוש פרטי, קבלן

השומרון. באזור מוקדמים

! הזעקה בזנות \
ו העלאת לאחר בילבד אחד יום ;;
 ;׳ ו־ הדפוקים כל התארגנו המחירים ;;
!' להפגנה. יצאו ;;
 ; ל־ התנועה השחורים, הפנתרים י;
 ;; עדות נציגי החברתי, הפער חיסול !;
 ;; שליחי באוניברסיטאות, המזרח !;
 ;; שכונות־עוני תושבי פיתוח, עיירות ![
; שם. היו כולם — !'
 זה אחר בזה עלו הבימה על י

ל־ וקראו חוצבי־להבות נואמים
 ;־ ולכנסת לממשלה העבודה, מיפלגת 1;

־; מהחלטתם. בהם לחזור ;!
 ■; ה־ אשרי בעיני. יעמדו דמעות ;;
 !; ה־ ואשרי בניה, הם שאלה מדינה ;;
 אזרחיה. שאלה דמוקרטיה ;;
 י כולה האומה הפגין. כולו העם ;;
 ה־ החלטת נגד וזעם מרי הביעה ;;
;! ל־ קצ׳לסקי במר לבחור ממשלה ■;
;! נשיא. !;
;: ישככו ולא דעתנו, את יסיחו לא !;
 ;; שנעשה העוול על הצודק זעמנו את !;
 ;; ה־ הטכסים על־ידי נבון, ליצחק !'
 מחירים כמה העלאת של שקוף 1:
;י מגוחכים. 1;
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 דחמי□1 כך
באינפלציה*

מל פי לעובדה הוכחה ביקשנו אם
 היא באינפלציה הממשלה של חמתה

 זו הוכחה קיבלנו הרי ולחוץ, הפה מן
 ובמצח מצפון נקיפות ללא השבוע.
 תשלום על שר־האוצר הודיע נחושה
 לנפש ל״י 3/!2 בסך התייקרות תוספת

הכנסה. מועטות במישפחות
 מעבירות הקרבות והבחירות דומה

 דעתם, על שלנו הכלכלה ראשי את
הנ הצעד את ידיהם במו הורסים והם
 שבו הציבור, כספי ספיגת של בון

 באה רבותי, מה, לשם השבוע. החלו
 נזקקת, לנפש ל״י 3/!2 אותם הזרמת

̂זפקולנטים, כעידוד לא אם  ספסרים ל
 שאותו ידוע והרי כספים? ומבזבזי

 מיצרכי־מזון. על יוצא לא כסף סכום
יבוז הלירות 3ג/2 אותם — הוא נהפוך

 מכוניות, מיקסרים, טלוויזיות, על בזו
 לחו״ל נסיעות יקרות, דירות רכישת
 הממוטטים מפוקפקים, עסקים ושאר

 נתמה ועל המשק. להבראת תיקווה כל
 השקעה דולרים, קניית של לתופעה
 31/2 נותנים אנו וכד. במניות בזבזנית

איפוא? נלין, למה הציבור, בידי ל״י
 הוא זה לתשלום הצידוק ואפילו

 התייקרות״. ״פיצויי — מעיקרו מגוחך
ה מחיר עלה האם התייקרות? איזו
 או ? הזיתים ? המים ? החלב ? לחם
 מה ? אבות־המזון שאר התייקרו שמא
 קלה התעשרות בפיתויי לנפנף טעם

הללו? השכבות כפני ומהירה
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