
במדינה
בחו״ל ישראלים

עשירה מילדומה איזו הו,
 להתעשר איד

 הבלתיעמנעת מחמילחמה
והערבים ישראל בין

מקרו־ מהמילחמה להרוויח יכול ״אתה
 מודעות מבשרות !״במיזרח־התיכון בה

 האמריקאית. בעיתונות מאירוודעיניים
 ב־ דולרים אלפי מאות להרוויח ״תוכל

 הוודאית המילחמה כאשר ארצות-הברית,
תפרוץ.״ במיזרח־התיכון

 או תיירים בחו״ל, השוהים ישראלים
 בקרוב, לחזור מתכוונים שאינם כאלה
ל — הקרובים באירועים להשתתף יוכלו
 כש־ אישי, באופן — מחברי־המודעה דעת

 בע- בהתאם. יגדלו שלהם חשבונות־הבנק
 תמורת שירותם את מציעים לי־המודעה

 שתמורתם סנט, ושמונים דולר עשרה
 ובו מייוחד ספר התאווים־להתעשר יקבלו
והנחיות. עצות
 חלק מתפרסם עצמה במודעה כבר אך

דיכפין: לכל אלה, מעצות קטן
מו סוכן באמצעות בנפט׳ השקעה •
 כמויות המתעשר־בכוח עבור שיקנה כר׳
 עד של רווח תביא לאיכסון, ובנזין נפט
 על יהבו המטיל למשקיע אחוזים 500

להיפך. או בישראלים, הערבים מילחמת
 עתידה מכסיקאיות בפיזות השקעה •

 אחוזים, מעשרים יותר של רווח להביא
 ערכו את יגדיל המכסיקאי שהמטבע היות

 מחירי עליית בעיקבות המילחמה, בפרוץ
המכסיקאי. הנפט
 — ויפאן גרמניה שווייץ, מטבעות 0

כי מסבירים אינם המודעה כותבי כג״ל.
 בערכו, יעלה היפאני שהמטבע ייתכן צד

 אחת תהיה דווקא, שיפאן, לכל כשידוע
 במיזרח־התי- הבאה המילחמה מקורבנות

 בנפט בילעדית, תלוייח, היותה (עקב כון
 המוצע־למכי- שבספר ייתכן אד הערבי).

בנדון. מתאימים דברי־הסבר יש רה
 )1(420ל־ תביא בשמן־סויה השקעה •
רווח. אחוז
 במילחמת הביאה בדיקט השקעה 0

 — אחוזים 133 של לרווח 1973 אוקטובר
הנבו ההשקעות לשוחרי ורודים סיכויים

הבאה. במילחמה נות
כנ״ל. — נפט של מוצרי־לוואי 0

 את מפרטת אינה שהמודעה מובן־מאליו
המהי להתעשרות הדרכים או הסיבות כל

 המלא במחיר הספר לקוני המובטחת רה,
 ״רכוש המבטיחה: המודעה בלשון או,
 הבאה המילחמה מדוע יודע הספר, את

 ומדוע בלתי־נמנעת, היא במיזרח־התיכון
באמצעותה.״ להתעשר תוכל וכיצד

בנייה
שך מדוע ?־ ארוך הבנייה מ

 ?משוד רקבלניב כדאי
 הבגייה עבודות את

 אוטומטית מכדי? זה כי
ריווחיחב את

 שוב מגלה החדש הסטאטיסטי השנתון
 בישראל משך־הבנייה ידועה? עובדה
 למשל, כך, בעולם. המקובל מכל ארוך

ל הממוצע משך־הבנייה היה 1969 בשנת
 אותו — 1970 בשנת חודש! 11.8 בניין
ב חודשים! 12.4 — 1971 בשנת דבר!
 1973 בשנת !חודשים 13.3 — 1972 שנת

 משך- היה 1974 ובשנת חודשים, 14.5 —
חודשים. 16.8 — לבניין הממוצע הבנייה

 הבנייה, משך גדל אלה שנים בחמש
 שהובאו הטכניקה חידושי כל למרות וזאת

 אף שרף, זאב בזמנו, שר-השיכון ארצה.
 ביל האמריקאי מאיל־הבנייה פעם ביקש
 משך את לקצר כיצד לו שייעץ לוויט,

 המלצות והגיש ובדק, חקר לוויט הבנייה.
לשווא. — לרוב

 רוצה אינו אחד קבלן אף כי נראה
 משך להארכת העיקרית הסיבה את לגלות

 והיא: כולם, מתעלמים שממנה הבנייה,
 למדד, צמודים חוזי־הבנייה מרבית המדד.
 המדד מעליית הקבלנים מרוויחים והיום
 הנה, המקורי. המחיר מן מאשר יותר

 נתיבי־ עבור המבצע גדול קבלן למשל,
 הנחת של עבודת-ענק בתל-אביב איילון
ברזל-דרוך. קורות

 ונקבע שנתיים׳ לפני כבר נחתם החוזח
 בגלל לקורה. לירות 350כ־ של מחיר

 לירות 450 כיום מקבל הוא המדד, עליית
ב־ השפל שבגלל למרות וזאת, לקורה.

)54 בעמוד (המשך
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אבו מאכל .10 טמא! קלוקל, .9 ז״ל!
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מש .21 מכשף! .19 אות! .18 החוף!
 דמות .23 !מתווי-הנגינה .22 חם! קה

 !מרגיש .28 !בארץ חבל .25 !אלוהית
 !סיוט •32 !מזמר .31 !מופלגת חיבה .29
 פרו! בירת .36 וזיר! .35 תבואה! .34
 !לב מרכז, :בהשאלה .41 !חומת־מגן .39
 היילה של כינויו היה .45 תחריב! .44

 חברת- .48 מיקראי! בושם .47 סלאסי!
 ערגה, .51 צאצא! .49 עולמית! דלק

מב פלסטי חומר־ציפוי .53 כלוודנפש!
 תואר־ .57 (ר״ת)! חם־וחלילה .56 ריק!

 דרום־אמרי- משקה .60 אירופי! אצולה
בש .63 !הגלידה מטעמי .61 !חריף קאי
 מילת־שאלה •65 !עת יליד .64 ! בילי

 זמן קבע .67 ההוא! במקום .66 לזיהוי!
 !התרחשה .72 !באונייה חדר .70 !ומקום

 .78 עשב־תבלין! .76 מצבת־זיכרון! .75
 שן .80 באנגלית! כן, .79 לדעת!! עליך

 בתורת־החש־ מונח .83 כינוי! .81 הפיל!
גל .86 בלע״ז! חדר־אורחים, .85 מל!

 מיסכן .88 מילת־שאלח! .87 דיאטור!
ל קריאה .91 !בים תנועה .90 !ועלוב
.85 בכנסת! האופוזיציה ראש .92 בקר!

קי .97 !ארץ־ישימון •96 !מעשה-פלאים
 צרפתית. דומת

: • ן נ מאו
 רב־סקד .3 הצפון! בגבול יישוב .1

 מיש- של מחציתו .5 קוסם! .4 (ר״ת)!
התחד .8 נאצה! .6 פופולרי! חק־ילדים

 .14 מוט! .12 העתיד! צפיית .11 שות!
 רסיסי-לילה! .20 מסורה! .15 עוף־טרף!

 מרכז: בהשאלה: .24 כוחו! אפם .21
 .28 !יפאני מטבע .27 !מידשאה אחו, .26

מי .30 !הארץ בדרום עיר .29 !מתרחש
 !!בראוו •33 !אולם .32 !וזירוז עידוד לת
מס 39 הא״ב! מאותיות .38 ציה! .37

 .42 !מילת-תנאי .40 !לראש מעל תחרר
מתו במים החי דג .43 !הולנדית קידומת

 רך .48 בורית! .46 להוט! .45 קים!
 רזה! .51 (ר״ת)! יאיר נרו .50 בצאן!

!הידד .52 תה .55 !מאוזן 47 כמו .54 !
 ליצלן רחמנא .58 הידע! רכישת ליך

 מאותיות .62 קריאודיגון! .59 (ר״ת)!
 .68 הרים! שני בין שקע .64 הא״ב!

 .71 פתי! .70 לעולם! .69 בפולין! נהר
למ מלמעלה בוא .73 ים: מוקפת יבשה
 .77 במים! עובר .76 מיסמך! .74 טה!!
 חו־ .80 ריחני: פרח .79 לרשת! עליד

 ריק! פיטפוט .82 (ר״ת)! מרסק מר־נפץ
 ללא לקח .90 !עבה חבל .89 !עסוקה .84

מח .94 עצמו! בערך מכיר .93 רשות!
מאונך. 5 של השנייה ציתו

ת ש ק ש 1993 ק
 דנזצוא ונסח דיסיונך את הפעל

 אשר מתאימה, כותרת שיממת לציור
 הצעות בו. רואה אתה מה תסביר

 הכתובת: לפי לשלוח יש לכותרות
ההג תל־אביב. ,136 ת.ד. ״קשקשת.'

 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות
 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן
 קול־ בתל־אביב, דרייב־אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות

ת ש ק ש 1991 ק

 טוביה של העמוסה עגלתו 0
כאן. עברה החולב

 גוש־עציון רח׳ כחן, יאיר
גיבעתיים ,5

 וצר. הולך האבדון אל השביל 0!
 יהודה רח׳ בן־עמי, שירי

תל־אביב נווה־אביביס, ,36 הנשיא
 ועדת- של העקלקלה דרכה 0!

הכלכלה.
ב ק ע  ,36 אורלנסקי וח׳ ?יי, י

פתח־תיקווה
 מה או: לשלום, הדרך ארוכה 0!

הסוף? יהיה
 שמריהו רח׳ פלד, איל

ירושלים ,58 לווין
בהריון. חסידה 0

משה רח׳ לטץ, ניבים
חולון ,7/8 שרת

 בדרייב־אין השבוע
 5.30 בשעה

כרטיס ל״י 4 במחיר
״מחבואים״

 ארצית בכורה
 7.15 — 9.30 בשעות

״9000 ״דטרויט
. ■<•*•> / י ז י ת !•*:זי*.-! !'

ות נ טו בסי
הריון שמלות •
הריון מפנסי *
הריון טוניקות •
הריון חליפות *

ו ה ל ד 1 מ ק
 ,4 בגידיו נהל:! ר!! תל־וי-יב

,)צ,־ : דרך ב קונ׳וי
 בערב 7 עד פתוח
 2־ 4 בשעות ;סגור

ת״א 50344 טל. סוכן: ע״י להזמנות
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