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 הנוצץ״(העולם ״השוד המאמר בעיקבות
 הניווונות מם־ההכנסה הקלות על )1927 הזה ן

!מי במיספר למסור אני רוצה ליהלומ׳נים,
 היה־ ׳תעשיית ענף כעובדי מצבנו על לים

ו קשה היא זה בענף העבודה לומים.
 מנוכה ממשכורתנו גדול הלק מעצבנת.

ה של האנושי היחס ואילו למס־ההכנסה,
 ביקורת, לכל מתחת הוא אלינו מעבידים

 ההסתדרות מאוד. ירוד העובדים ומוראל
 מצבם את להיטיב כדי דייה עושה לא
 מתעשרים שני ומצד זה, ענף עובדי של

 ומשלמים העמלים, של גבם על היהלומנים
ה איפה ביותר. הנמוך מס־ההבנסה ׳את
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תיכגן מי
י קיסיגכץ״? רצח את

גרנות חשלמה א״י פעילת
הטוב! הסדר מל לשמור —

 — שנקשר בכוח, בישראל השילטון את
 למען התנועה פעילי בין — מסופר כך

 להתערב ברצוננו אין השלמה. ארץ־ישראל
 מכיוון אולם הנ״ל, הזוג בני בין בהליכים

 הדברים את לפרש עלולים שקוראיהם
 ולפעיליד, לתנועתנו ׳ולייחס כהלכה, שלא

 נבראו, ולא היו שלא כוונות או ׳מעשים
 להודיעכם בא הריני הטוב הסדר למען הדי
 בכל נדונה, ולא הועלתה לא מעולם כי

 פעי־ של או תנועתנו של ומיפגש פורום
 האמור, מהסוג תוכנית או הצעה כל ליה,
 פעיליה, ואת תנועתנו את שמכיר מי וכל

 היותה לא גם כזו מחשבה כי לבטח יידע
בקירבנו. עולה

התנועה כללי, מזכיר ארליך, אמר
תל־׳אביב השלמה, ארץ־ישראל ולמען

ב נחשפה קיסינג׳ר לרצח התוכנת •
 שם בפתח־׳תיקווה, הרבני בבית־הדין זיון
 שמע כי גרנות, (״יוש״) יהושע הסופר טען

מהפעי גרנות, צביה אשתו, מפי אודותיה
 ארץ־ למען התנועה של המרכזיות לות

 לציין הקפיד הזה העולם השלמה. ישראל
 חסידי על־ידי הועלתה התוכנית כי בכתבה,

 פעילי על־ידי ולא השלמה ארץ־ישראל
ש להיווכח נעים זאת, עם יחד התנועה.

 שתמכו השלמה, ארץ־ישראל תנועת אנשי
 בשמירה לצורך מודעים סבסטיה, במעשה

הטוב. הסדר על

1930 הזה העולם

 הופיע )1923 הזה (העולם בעיתונכם
כב שנאמרו דברים, מצוטטים שבו מאמר

ל תנועתנו מחברות אחת על־ידי יכול
ב ראייה !משמשים אלה כשדברים פעלה,

ה הדברים בין הזוג. בני בין התדיינות
 קשר על סיפורים יש מפיה, מצוטטים

ולהחלף קיסינג׳ר, וערי ד״ר את לרצוח

 מושלם אווי!־ למיזוג
תו- מכוני עם סע ב
אוריגינל״ ״אלכס

 המתוכנן והיחיד המקורי המזגן
בכסרד מכונית ג1ס לכל צר1מי1

 של נוסף ,אוריגינל מתקן
 המזגן את מנתק ״אלכס״ חב׳
מתאמץ, שהמנוע בזמן
 מזגני שלושה מכל אחד

 לך מיועד אוריגינל״
א. צו ם-ליי האחרי

 ון,ייצור,התקנה
אחד. גג תחת הכל
 אוריגינל״ ״אלכס מזגני של מיגים 50מ־

למיניהן המכוניות

לרכב מזגנים - בע*מ אלכס חב׳ •
72ג4ג5 טל. רנזת־גו, ,18 היצירה .,רדו

 באדשבע, בני־ ־קירור אצל: להשיג וזדחם באיזור
057־74812 טל. הנגרים, דוד איייר,התעשיה,
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 והערב היום בשעות קבלנית לעבודה
 לבחירה בהתאם התעסוקה מקומות
שעות 50 — בחודש העבודה שעות ממוצע תנאי — נוח טלפוני קשר * 40—21 :גיל * תיכונית השכלה *

 ה׳—א׳ כימים 03—255947 טלפונית לפנות
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