
במדינה
הכנסת

בבנסת משכורות מעדים
 התקנאו עובדי-הככסת

 דרשו חח״בים, במשכורות
תוסכת הבנסת מיושכ-ראש

 העם, נבחרי כי עובדי־הכנסת כשנוכחו
ה ימות כל במשך משרתים הם שאותם

 שונות מדרכים בדרכים מצליחים שנה,
 בהם נתקנאו משכורותיהם, את להעלות

תוספת־שכר. הם אף ודרשו
 החליטו שעליה מדיניות־ההקפאה, אולם

 ליושב־ראש איפשרה לא והכנסת, הממשלה
 להעלות להסכים ישעיהו, ישראל הכנסת,
 הרגילה בדרך משכורותיהם את לעובדיו

להת החליט הוא משכורת. תוספת .של
העוב יקבלו שלפיו הסדר ולמצוא חכם,
לשולחן. מתחת לחודש, לירות מאות דים

 היו במיזנון־הכנסת העובדים ארוחות
בן סכום מקורות: שני על־ידי מסובסדות

אמודאי ח״ב
.המינימום ״זה . ״ .

להק ישעיהו הורה אותו לירות אלף 120
 גבוה מחירון על-ידי וכן זה, לסיבסוד ציב

מבחוץ. לאורחים במיזנון׳ מהרגיל
 שהגיעו רבות תלונות בעיקבות אולם

המוג המחירים על מאורחיו, ישעיהו אל
 תפריט לקבוע היו״ר החליט במיזגון, זמים

עובד. לכל קבועים מחירים ובו אחיד,
 עובדי- כי להכריז לו איפשרה זו החלטה

 סכום להם להעניק יש וכי מקופחים הבית,
במיזנון. ארוחותיהם עבור נוסף

 הטיל הוא ישעיהו. של המינימום
 חברי-כנסת, שני חברים היו שבה ויעדה, על

 וח״ב מהמערך אמוראי (״עדי״) עדיאל ח״כ
 יש כיצד לקבוע מהליכוד, קורפו חיים

 משכורותיהם. את לעובדים להעלות !
מס את הוועדה הגישה שעבר בשבוע

מהעוב אחד כל מייד. שהתקבלו קנותיה,
ב ליום, לירות 17 בסך מתנה יקבל דים

 כלומר דיונים, הכנסת מקיימת שבהם ימים
 לירות 8.5 של וסך בשבוע, ימים שלושה

 במליאה. דיונים אין שבהם בימים ליום,
העוב של הארוחות עבור הם אלה סכומים

שלהם. במקום־העבודה דים
למש התוספת כי מראה, פשוט חישוב

 ארבעה רק יש שבהם בחודשים כורת
לירות. 306ל־ תגיע שבועות,
הכנסת: מפקידות אחת השבוע אמרה

 לתת חיה יכול שישעיהו המינימום ״זה
 הח״כים ולשאר לעצמו שהעלה אחרי לנו, .

משכורותיהם.״ את

חיים דרכי
הגג על מוות

 לחקור החליט האב
 נסיגות את בעצמו

בגו מות
 הביאה צח״ל חייל בידי נהוגה מפונית

 רוח־חיים. ללא צעיר קפלן לבית-החולים
 כחיים הניפטד את זיהו חוקרי-המישטרה

 נח- ליעקב מיבנה־הולות• ,17 בן נחמיאס
 ממכת- נהרג שבנו נמסר, האב מיאס
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מילת- .23 !מילת־שאלה .22 ;שופט

 ;מזל .28 ;אדום של גוון .25 ;הסכמה
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 גבוהה .74 קריאת-יגון! .73 מתגורר!
 גוף .77 !גדול פלי־קיבול •76 !תקופה
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דיפרנ .84 בהמת-עבודה! .82 ! מונארך
תו 90 !עתיק כלי-פריטה .89 ! ציאלים

קרם. .94 !(הפוך) קיטור .93 ! הפרה צרת

 למצוא ונסה דימיונך את הפעל
 אשר מתאימה, כותרת שלמטה 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
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 עומד. העולם דברים שלושה על 9
מיבצע־ רח׳ דינמו, אחרון

בוי־ברק ,14 קדש

 של הפיאצה תרשים מתוך דף 9
חדרה.

 שמריהו רח׳ פלד, איל
ירושלים ,58 לווין

יש ״אבסטרקט :היצירה שם 9
־ .1975 רבין, יצחק צייר ראלי״.

 טוסקניני רח' זניסין, מיכל
תל־אביב ,3

 קרך על לדיון דחופה הצעה 9
הצבי.

גוש־ רח׳ כחן, יאיר
גיבעתייס ,5 עציון

 הגיאוגרפי מצבנו היה לא מעולם 9
יותר! טוב

תל־אביב ,6 גזר רח׳ תבלין, דדי

ת ו נ ו ט י ס ב
ן טב?לות # ריו ה
טי • כנ ריון מ ה
ת # ו ק י נ ו ריון ט ה
הריון חליפות *

ן ה ל כ ד ו מ
 .4 מימין' במלוני דחי׳ תל־אביב

 חצר . דד; ב קזג:״
 בערב 7 עד פתוח.
,2—4 בשעות וסגור
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