
מכתבים
 היונים את ׳שירתיע וגורם לשילטון, מין

 של קואליציה תיתכן אז בעבודה־מפ״ם.
אפ וכך רבץ. בראשות בכנסת היונים כל
ללא־סוף. ׳שונים .חישובים לעשות שר

 אין רביו. מר לנסות, כדאי אופן, בכל
להפסיד. מה לד

 אביב תל־ הינום, א.ב.

מהבוץ מוציא לא הסבתא
ה במאמרו שנכתבה •מילד. מכל נהניתי

 רוכבת :מאיר ״גולדה תבור אלי של קולע
המ וממאמרו ),2010 הזה (העולם שוב״
 הבא״ ״המחדל אבנרי אורי שיל עויין

 הראשונה, תגובתי ).2011 הזה (העולם
 דייסה: המאמרים, קריאת עם הספונטאנית,

 בכל אצלנו! רק להתרחש יכול כזה דבר
 בהודו, לא לא. — בעולם אחד מקום

 אחרת, מדינה בשום לא ■וגם באוגנדה לא
ביותר. המפגרת ותהיה
 ״אמאל׳ה!״ בנוסח קריאת־ייאוש שום

 תציל לא תבור), של המדוייקת (כהגדרתו
 סבתא ישל רכיבתה־מחדש המדינה. את

לח תהיה (וטעות המדינה בהנהגת גולדה
 תמוטט, למיפלגה) רק חוזרת היא כי שוב

 ששמה הרעועה הספינה את ■כליל לדעתי,
ישראל. מדינת

המ של הנוכחי למצבה היחידי הפיתרון
 אילתיויר, יפחות :׳ויחלק יחיד חד, הוא דינה
 ״טלאי של מדיניות ופחות היסוסים פחות

 וחד־ ברורה מדיניות :אלא טלאי״. על-גבי
יש שמדינת המרכזיות בשאלות משמעית

 חשלום בנושא ובעיקר בהן, מתחבטת ראל
 ארצות־הברית עם היחסים המרחב, עם

ובעיות־פנים.
 על ■שהמיטה זקנה, ■סבתא ׳שום !הדרך יזו

 ׳תוציא לא מכבר, לא זה אסון המדינה
 היו וחבריה שהיא הבוץ מן המדינה את

לו! הגורמים
 ירושלים כן־חורין, ד.

אחוז של חודו על
 עצוב, בחיוך וחזה הופתע, כולו העולם

 כי והסובייטים הנאצים לו הראו כאשר
 קולותיהם את נתנו הבוחרים מן אחוזים 99

המיפלגה. למועמדי
המער בגדה שייערכו בבחירות אנחנו,

שלם. אחד באחוז המצב את נשפר בית,

שריק יוסף
ל־ססו 99 בין

ללב הערביים המועמדים גירוש על-ידי
 הבוחרים של אחוזים ש־ססז הבטחנו נון,

 הבוחרים רק ולא — בהם יבחרו הערביים
הערביים.

תל-אביב שריק, יוסף

העולם וגאולת שחק
 במיכתבו תוקף שטנגר חיים הקורא

הירו הפרופסור את )2011 הזה (העולם
ב ספר שפירסם על שחק׳ ישראל שלמי
 מדינת של בגזענותה הדן הצרפתית, שפה

זכותו. ישראל.
 התקפתו את שטנגר מבסס מה על אך

 לא! שחק? שכתב הספר על שחקו על
 מודה הוא :קלים חיים לעצמו עושה הוא

 הסתמך ורק הספר, את כילל קרא שלא
 בעיתון שהתפרסמו כפי מתוכו, מובאות על

ישראלי.
 את המכבד אדם לאף מציע הייתי לא

יומונים על השקפותיו את לבסס עצמו,
)8 בעמוד (המשך
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זהרה א
כביסה: ת31מכ לרכוש העומדים אלה לכל

ם ״הארץ״ בעתון צדים ״כיצד פורת לאה של בכתבה 19.2.76 מיו
 שהוא המוצרים לטיב הנוגע בכל גמור בור הישראלי ״הצרכן : נאמר בור״ צרכן
 דווקא לאו למכור מעוניין שהסוחר אלא הסוחר להשפעת נתון הוא כן ועל קונה

 שהסוחר מה וכל יותר עליו מרוויח שהוא המוצר את אלא הטוב, המוצר את
 ועצה בתיאבון״. בולע שהקונה ״לוקשים״ למכור הוא כך לשם לעשות צריך

 המכשיר גבוה, יותר שהמחיר שככל לחשוב תתפתו ״אל :פורת לאה של נוספת
 והם גבוהים ממחירים מתרשם הישראלי שהצרכן למדו יבואנים כמה טוב. יותר

מלאכותי״. באופן המחירים את מעלים
ת״ !״ידיעות ם אחרונו  עבור כלכלי במחקר נקבע ,22.2.76 א׳ מיו
 של הגולמי הרווח וכי כביסה במכונות ניכר תיווך פער קיים כי ההסתדרות

 של הסיטונאי המחיר כביסה. למכונת ל״י 1,800כ- הוא מסויימים סוחרים
ומעלה. 6,700 לצרכן והמחיר ל״י 5,000כ־ הוא המיובאת המכונה
 ישנם בארץ. זו תופעה התפשטה לצערנו

 זולות כביסה מכונות למכור המנסים סוחרים
 נגד הלקוח טובת כשלא מוגזם, במחיר
 זה לצורך מופרז. רווח השגת אלא עיניהם

 הכל שחר, להם שאין סיפורים מספרים הם
 ולשכנעו התמים הלקוח את להטות במטרה
 למכור. מעוניינים שהם המוצר את לרכוש

 לפני כביסה מכונת תקנו אל — לכן
ל מוצרי מבחר את שתראו ט ס י ר ק  

 המורשים סוכנינו אצל המעולים
הארץ. ברחבי

 י מ■־ ־/.',;׳; :
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למחיר! לב שימו

ל ט ס רי די ק י  ׳ ל 5,250 לי
ל ט ס רי ד ק ר י ל 5,500 לו

 סוכן אצל קריסטל כביסה מכונת בקנותכם
קריסטל של מורשה

ם אנו ־¥- חי טי — גדולה כביסה קיבולת עם — מעולה כביסה מכונת מב
החיצוניות. במידותיה קומפקטית אך

ם אנו חי והשכלולים. היתרונות כל בה שיש כביסה מכונת מבטי
ם אנו ^ חי טי רבים מוניטין בעלת צרפת, מתוצרת מעולה מכונה מב

בישראל. וגם באירופה
ם אנו חי טי זמן. לאורך ומסור מהימן שרות עם כביסה מכונת מב
ם אנו חי  מנופח ולא והוגן, סביר במחיר מעולה, כביסה מכונת מבטי

מלאכותי. באופן
 תמורה ללקוח לתת הזמן הגיע !וביושר בנאמנות הלקוחות את לשרת הזמן הגיע

!כספו עבור מלאה
ע׳,)י לציבור כשירות מוגש

 מקררים, כביסה, מכונותקריססד■
ובישול אפיה תנורי

ם יצור לי שיי־ טי שי כ ת 1 ו מ0 ״
 תכשיטים עץ, חרוזי עצמית, להרכבה חלקים

האופנה. מיטב לפי מקוריות ומתנות
 5 יצחק־שדה רחוב במפעלנו, וליחידים בסיטונות המכירה

.32663 טלפון ,8—16 בין ״מעריב״, ביח מול תל־אביב

 ולבטים בעיות
חמין בחיי

ת א מ
זידמן מרדכי רחד״

פ תןרשפים הוצאת מ ר ל ט י י ח ל
20147 הזה העולם


