במדינה

ק ש ק ש ת 1953
הפעל את דימיונך ונסח למצוא
לציור שלמטה כותרת מתאימה /אשר
תסביר מה אתה רואה בו .הצעות
לכותרות יש לשלוח לפי הכתובת :
״קשקשת ',ת.ד ,136 .תל־אביב .ההג
דרות הקולעות ביותר תפורסמנה,
ובעליהן יזכו בכרטיס כניסה זוגי
לקולנוע דרייב־אין בתל־אביב ,קול־
נוע־המכוניות היחיד בישראל.

שירותים
חיסכון ב ס ד־ ה קנ ״ז ח
מאבקו שר שר־החקלאות
במאפיית השוקיס — הסף
ראזרח רבע מיליארד לירות
חיוך של ניצחון נח לאחרונה דרך-
קבע על פניו של שר־החקלאות ,אהרון
אוזן .ואין פלא בכך .הוא יודע שהוא עשה
את זה .מאמציו הוכתרו בהצלחה ,לאחר
שישה חודשי מאבק — והאזרח יצא נשכר.
לפני כשישה חודשים יצא אהרון אוזן
במיבצע הוזלת־מחירים של התוצרת ה
חקלאית ,כשמטרתו הכפולה המוצהרת:
לסייע לאזרח לחסוך בהוצאות־הצריכה
שלו ולאזן את תקציבו ,ולהקטין את מתח-
הרווחים — המופרז ,לדעתו של השר —
של המתווכים בין החקלאי לבין הצרכן.
כאשר הצהיר השר כי בכוונתו להוזיל
את המחירים ,כימעס שלא התייחס איש
ברצינות רבה סדי להודעתו .שכן ,תח 
זיותיו לגבי תוצאות המיבצע ניראו ודו
דות מדי .אך כיום יכול אוזן לחייך ב
סיפוק .המיבצע הוכתר בהצלחה.
מילחמה גלויה במאפיה .לגיבוי
הצהרתו לפני חצי-שנה ,אמר אוזן כי ניתן
בהחלט להילחם באנשי המאפיה השולטים
בשוקי־השיווק של התוצרת החקלאית ,ול

ק ש ק ש ת 1951

!• שני אפריקאים אומרים קידוש על
הגביע.
דינה בחנח ,דרך חברון ,123
ירושלים
 #שני כושים עבריים מדימונה מצ 
פים למשיח.

מאיר אנצ׳ו,

רח׳ אביגיל  ,4רמת־ גן
 #שני שחקני־כדורסל ״ישראליים״
)מייבוא אמריקאי( נושאים עיניים ל 
גביע אירופה.

גמילה ליאון,

ת.ד ,4784 .תל־אביב
!• אשתו של הרב גורן מתפללת ליד
הראי שיפסיקו את ״ניקוי ראש.״

מנחס חפץ,

דובר דרוקר

רח׳ דבוטינסקי  ,10תל־אביב
 #שתי מעצמות־העל זו מול זו —
מיזרח לעומת מערב.

מילחמה עד־חרמה

אלישבע זבאי,

רח׳ קריניצי  ,16רמת־גן

בשעה 5.00

״טרזן והמהפכה
בג׳ו
׳ונגר״
בשעה 7.15

״פארק האהבה״
בשעה 9.45

״הרוג את כולם״

בסיטונות
שמלות חריון
מכנשי הריון
טוניקות הריון
חליפות הריון

•
•
•
•

כ הן

מודל

תל-אביב ,רח׳ נחלת בנימין ,4
קומה ב /דרך החצר
פתוח עד  7בערב
)סגור בשעות (2—4
להזמנות ע״י סוכן :סל ,50344 .ת״א

— 24

מאוזן :
 (1התחלה (5 .הובי (10 .ארצו של
עם מיקראי מבני כנען (11 .שים על גבך
וסחוב!  (13מורדדרוח הודי (14 .מחוז
באנגליה (15 .פלג (16 .כלל גוריה של
נקבת בעל-חיים (17 .מכינויי האלוהות.
 (18יבשה מוקפת־ ים (19 .קרום העינב.
 (20סוף (22 .נור (24 .מלחין צרפתי.
 (25חיש־מהר (27 .לעומת (29 .עווית
עצבנית בפנים )לועזית( (30 .עיר בין
תל-אביב לירושלים (32 .תנומה (34 .הודעה
אלחוטית (36 .ירביץ (38 .הוצאת מוניטין.
 (41צרתה של שרה אמנו (43 .מדינה
בימי התנ״ך ,צפונית לישראל (44 .מדינה
באפריקה (46 .מונח בתורת־החשמל(47 .
בחוטם הבהמה (49 .אדמדם (52 .צבירה
לימים קשים (55 .מן החושים (56 .יוצא־
דופן (58 .דיאלקט (59 .קריאת־יגון(60 .
מין דג (62 .מבלה את הלילה (63 .עץ
מידברי (64 .באמצעותו מכוונים את כלי-
הרכב (66 .גשם קפוא (67 .בושם מיקראי.
 (69ייגה (71 .מאבני החושן (73 .מישור
גבוה (75 .ריקוד עממי (78 .הפחת ממהי
רותו!  (80פנים ללא ראש (81 .יתקע את
אוהלו (82 .הזה ,ההוא (83 .גורל (85 .מך.
 (87זוג סופרים ישראליים )ש״מ((88 .

אימתה־ופחד (90 .תן!  (91אכסדרה(92 .
שאין לו סוף ושיעור (93 .מאד־מאד.

מאוגף :

 (1זמרת ישראלית צעירה (2 .ריחיים.
 (3פרגול (4 .״כן,״ באנגלית (6 .יום־טוב.
 (7היכלם!  (8ציפור־שיר (9 .ריפות(11 .
קטסטרופה (12 .מעונות השנה (21 .נכנס
לנעליה של גולדה (22 .חומר־ציפוי שקוף.
 (23מילת־חיוב (24 .גל עצים בוערים.
 (26שומר (28 .פיסת־עור (31 .פיסגה.
 (33אדון (34 .חיסול (35 .אילץ מטוס
לנחות (37 .עגור (39 .מין עש (40 .סופר
אמריקאי )ש״מ( (42 .מבנותיו של המלך
ליר (45 .תא בצמחים מחוסרי־פרחים.
 (47קיים (48 .חיל״ורעדה (49 .עץ־פרי
ירוק־עד (50 .רטוב (51 .יתרומם(52 .
מעשייה (53 .מטבע יפני (54 .עץ שחור
קשה (57 .מכינויי האלוהות (60 .ברזל
מוקשה (61 .״פרוטקשן״ (63 .שיר אופראי.
 (65העלאה למעלה (68 .יישוב בערבה.
 (70מתווי־הנגינה (71 .בהמה דקה(72 .
לוחם־שוורים (74 .מולדת (76 .בית פרטי
הנחשב כמותרות (77 .לח (79 .עציץ
נאה למרפסת (84 .הביטו !  (87ירדו מדרך־
ד,ישר (89 .גוף שלישי רבים (91 .״כן,״
בספרדית.

אלצם להוריד את דיווחיהם .הוא ידע
היטב ,כי רק גוף ממשלתי יוכל ליטול
על עצמו את המשימה הזו.
הוא ידע גם כי יזדקק לאומץ־לב בלתי-
מבוטל כדי לצאת בגלוי נגד קבוצת־לחץ
מאורגנת היטב ,הכוללת גם גורמים אלי
מים פליליים ,והמסוגלת — כתגובה על
הכרזת־המילחמה מצידו — להפוך את ה 
שוק כולו לתוהדובוהו.
המתווכים מכרו ,למשל ,לאזרח ,בשוקי
התיקווה והכרמל ,קילו עגבניות במחיר
 1.80ל״י .החקלאי קיבל עבור קילו העג
בניות הזה לירה אחת בלבד .עבור קילו
מלפפונים גבו מן האזרח  1.90ל״י ,שעה
שהחקלאי קיבל עבורו לירה אחת בלבד.
ראה אוזן כי־ רע ,והגיע להסכם עם
רישתות הסופרמרקט והשופרסל ,לפיו הת
חייבו אלו להסתפק ברווח מכסימלי של
 25אחוז בלבד ממחיר הסחורה ,תמורת
השיווק .מייד הצטרפו ל 120-החנויות של
הרשתות הללו גם כ־ 120חנויות פרטיות.
חצי מיליארד בשנה .קהל-הקונים
גילה את הסוד תוך זמן קצר ,החל מרכז
את קניות התוצרת החקלאית בחנויות אלו,
שם הפך מחיר הירקות זול יותר מאשר
בשוק.
השבוע גילה יגאל דרוקר ,דובר משרד-
החקלאות ,את היקף .תוצאותיו הממשיות
של המיבצע.
כתוצאה מהוזלת המחירים שיזם השר
אהרון אוזן ,חסך הצרכן הישראלי בתוך
חצי שנה כ־ 250מיליון לירות .בשישה ה
חודשים הבאים ,טוען השר ,יחסוך ה
ציבור סכום דומה .מי הם אותם עשירים
מופלגים ,אשר יכלו להרשות לעצמם לוותר
על רבע מיליארד לירות תוך שישה חוד
שים ז האם התעניינו בהם אי־פעם שיל־
טונות־המס ?

