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100 = 8 + 92 196 = 16 + 180 בארץ המנוי דמי •
108  = 16 + 92 212 = 32 + 180 רגיל בדואר תבל ארצות לבל •

אוויר בדואר חוץ לארצות המנוי דמי
128 =  36 +  92 250 = 70 + 180 ואיראן אירופה ארצות לכל •
121 =  29 +  92 236 = 56 + 180 לקפריסין •
154 =  62 +  92 300 ב= 120 + 180 ולקגדח לארח״ב •
150 =  58 +  92 292 - 112 + 180 קניה, גאנה, אתיופיה, טגזניח, לאוגנדה, •

תאילנד הטגהב, חוף ניגריה,
152 =  60 +  92 297 == 117 + 180 למקסיקו •
172 =  80 +  92 336 = 156 + 180 ונצואלה רודזיה, זצזכיח, לדרום־אפריקח, •
194 =  102 +  92 380 = 200 + 180 ויפאן פרו קולומביה, ארגנטינה, ברזיל, •
192 =  100 +  92 376 = 196 + 180 וניו-זילנד לאוסטרליה •
179 =  87 +  92 350 כ= 170 + 180 לפנמה •

מכתבים
)7 מעמוד (המשך

 החשיש, במעשן כך שאין מה עישון, כדי
 והוא חושיו מתערפלים העישון שלאחר

נרגיל. מלתפקד חדל
למצ מסויים בבישול התייחסנו תמיד

מאנ שהרבה כארץ ידועה שהיתה ריים,
 שאיננו והתברבנו לסמים, מתמכרים שיה

 בארצנו גם הנגע פושה והנה כסותם.
 ב״זכות״ במעם ולא ויותר, יותר ומתפשט

 .בשעות בסם המשתמשים חוגים אותם
 יום־עמל לאחר המישפחה, בחיק הערב,
משגב. שאומר בפי ומורט־עצבים,״ מייגע

 להיות צריך אינו זה שעניין סבורני
 המישטרה, של העדיפויות סולם בראש

בתחתיתו. לא גם אבל
 יכולים אינם ובעלה זמרת אותה ואם

 עימם ויקחו הארץ את נא יעזבו להסתגל,
 הנוהגים וידידיהם מכריהם יתר כל את

הנוער. את להשחית שיספיקו לפני כמותם,
תל־אביב גיל, אברהם ןןו״ד

רסרץ שהבטיחו מה
 יהושע עם ראיון נתפרסם 15.10.75 ביום

 בכות- קטע ובו ),1989 הזה (העולם פרץ
משלד׳ לך הבטיח ״מה :רת־מישנד,

 נד הפיסקה את מנל־וכל מכחיש אני
 לספר עדיין יכול לא ״אני פרץ: דיברי

 לי אמרו עוד ומה לי, הבטיחו עוד מה
הוב כאילו משתמע שממנה בהסתדרות,׳׳

 מה את ברבים. נתפרסמו שלא דברים טחו
 בוועד־הפועל, שהתקיים בדית שהובטח

 נמל־אשדוד עובדי חזת בעיקבותיו ואשר
 כהודעת פירסמנו בנפל, סדירה לעבודה

 נאמר שבה ,9.10.75 מיום הוועדה־הסרכזת
 עם בדיון יום באותו שסוכם מה בדיוק
 יהושע של בראשותו הנמל, עובדי נציגי
:כדלהלן פרץ

 בסיפוק לפניה רושמת המרכזת ״הוועדה
ועוב נמל־אשדוד פועלי של היענותם את
המר הוועדה לקריאת בעיר, אחרים דים
 חוזרת הוועדה תקינה. לעבודה לחזור כזת

ההס התערבה לא שלב שבשום ומדגישה
 יש להסתדרות חמישפט. בהליכי תדרות

 עם בישראל• בתי־המישפט במערכת אמון
 ואזרח גוף כבל ההסתדרות, של זכותה זאת

 עם גזר־הדין על דיעה לחוות בישראל,
הראוי. הכבוד כל

 הודעתו לפניה רשמה המרכזת ״הוועדה
 עירעור להגיש החליט כי פרץ, יהושע של
 על- צדק בעשיית אמונה תוך גזר־הדין על
 הוועדה בישראל. השיפוט מערכות ידי

ב אשדוד פועלי למועצת תסייע המרכזת
 וזאת העירעור, בהליכי מישפטית עזרה

ה הוועדה הקודמת. להחלטתם בהתאם
ב מיוחדת, ועדה לכונן מחליטה מרכזת
תפ אשר מועצת-פועלי-אשדוד, עם שיתוף

 אשדוד. .פועלי של הדימוי לשיפור על
 למען השאר, בין זו, ועדה תפעל כמו-כן
והתר החינוך ההשכלה, פעולות הרחבת

 באשדוד, והנוער הפועלים בקרב בות
ההס האקטיבה של להכשרתה ובמייוחד
וה הפועלים ועדי — במקום תדרותית

התנועתית. שליחותם למילוי עובדים,
ההסתד ותו־לא. הובטח, הנ׳׳ל הפירוט

כמקובל. החלטותיה, יישום על תעמוד רות
סולר, שמואל

תד־אביב ההסתדרות, דובר
השקעה הסבת

ההסברה בתחום
ביכול שאין האנשים הם שרבים מאחר

 בלילה, 12 השעה עד ערים להישאר תם
 התוכניות ושאר בסירטי-המתח לצפות כדי

נימו ובגלל חצות, אחרי עד הנמשכות
 — וחשמל דלק בהוצאות חיסכון של קים
 המתבגרים הילדים עם ריב למנוע וכדי

 להסתפק מציע אני — משינה שעת על
בלילה. 11.30 עד השידורים בהארכת

 אני מכך, כתוצאה שייחסכו הכספים את
 שתכליתו לאומי למאמץ להקדיש מציע

ומשי לערבים, התייחסותנו מערך שיפור
 בישראל, ערביים צופים אלפי מאות כת

 פעולה על-ידי ובארצות-ערב, בשטחים
 לתוכניות בערבית תרגום הוספת :פשוטה

 מבעוד- המוכנות בטלוויזיה, העבריות
יעדים: שני תשיג זו הצעתי מועד.
 מקרוב להכיר ערב לעמי אפשרות מתן

 וחסרונז- מעלותיו על הישראלי, העם את
ולהש להבנה לרוב, ׳מובילה, היכרות תיו.

 ניטיב הדי השלום, הוא יעדנו ואם למה,
 הטלוויזיה, מדיום את ננצל אם לעשות
לקירוב-לבבוח. הדרך להכשרת כאמצעי
ישר לערביי אפשרות מתן השני, היעד

 במקום השראלית, בטלוויזיה לצפות אל
העוי ארצות־ערב, של תחנות-הטלוויזה

 הזדהותם את נגביר כך על-ידי לנו• נות
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