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ך יחיד גדיל סי ס ל1י ליי 19.000 ב ר  ג
ר 30ה־ חמישי ים ב מ צ ד ה 1976 ב ע ש  אחה־צ 5.10 ב

ל |ן ת המאזינים כ שר״ ״הזיבה לתכני  המאו
ת זסות ב ל ש ת ״טמפו״ נדפעלי ת דר שו מ . ב בגל ה

ך י ת שעלי שו ע ח הוא ל שלו ת גלויה ל ר ב ח  ״טמפו״. ל
שיה זור ך שמך. עם חולון. התע ת ב ת ספר כ מ  הטלפון ו

ת לידו תמצא ע שידור. ב שלים ה א: את ולה מ הסיס
ס 'יטר . של פלו . . לעומתו״. גמדים הגדולים גם .
ח דרז שלו מ  וזכור הגלויות ב
ח מתנת ־ לך מחכים ליי 19.0 בר 19x6ת
ס טר לעומתו. גמדים הגדולים גם ״טמפו״ של פלו

 ,סטילה
 לך ה1שע

עיניים

 בדיוק לראות כדי
 סטילה, עושה מה
 .טריק״ לי יש

 אני פשוט:
 י טיפה מטפטפת

 1 לעין רק כחולה
 יי"* ואחרי אחת.
 בראי. מביטה אני דקות שתי
 העיניים, שתי בין ההבדל את

 פלא), (ממש
במלים. לתאר קשה

המרקחת בתי בכל
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 בלעדית הפצה
בע״מ סטימצקי סוכנות

 ל״י 2.880
ד ב ל ב

מודעה לו תעלה
 עמוד בגודל
ב־

ה1ה רעוו&ס

מכתבים
תודה

 עבור ביותר הגדולה ותודתנו הערכתנו
עזרתכם.

 רמאללה טאוויל, ודאוד רמוגדה
 טא־ רמונדה •
העיתונ היא וויל
ה הפלסטינית אית

 ברמאללה, לאומנית
 הצבאי שהמימשל

 מעצר־ עליה הטיל
מ יותר במשך בית

 חודשים. שלושה
ממע שוחררה היא
 שעבר, בשבוע צרה

צי מאבק בעיקבות
 למען שנוהל בורי

ה בין שיחרורה,
הזה. העולם מערכת על־ידי גם שאר

חשוב תקדים
הצ התעשייה פועלי שני ובשם בשמי

 מאבקם בעיקבות מעבודתם שהושעו באית
 מיזרחי, ויהודה מויאל מרדכי המיקצועי,

 להביע רוצה אני
 כתבתכם על תודה

ב המתרחש בעניין
 הצבאית תעשייה
 בתעשייה (״עבדים

 העולם — הצבאית״
 אני ).2048 הזה

 כי להודיעכם שמח
 הנ״ל העובדים שני

 את שוב לקבל החלו
נו ובכל משכורתם,

 חשוב תקדים צר
יחסי־העבודה לגבי כהן ח״כ

הצבאית. בתעשייה
 נשבר זה בנושא הקיפאון כי ספק לי איו

לכתבתכם. שהיו להדים תודות
חיפה כהן, .מאיר ח״כ

 נטל הליכוד, איש כחן, מאיר ח״כ •
ל וכעמקן־ציבורי, כעורך־דין עצמו, על

 פועלי שני של הציבורי מאבקם את נהל
מעבודתם. שהושעו הצבאית התעשייה
לעצמות עד כירסום
ב פירסם יערי, מאיר מפ״ם, מנהיג
ה בחוברת הבא, המישפט את אחרונה

הק בבחירות ינצחו ״אם :מיגוון מערך
 ארידור, יורם של מסוגו אנשים רובות

 עד ויכרסמוהו המשק על יתנפלו הם
 אור רואה זה שמישפט מוזר לעצמות.״

אלה. בימים דווקא
 וחבר יערי מוצצים ויותר שנה חמישים

והפר הזה, והעם הארץ לשד את מרעיו
הע מיפלגת אנשי מעורבים שבהן שיות
 בהם, חלק יש שלמפ״ם והמערך, בודה

נצ אם די אך נחשפו. טרם הגדול בחלקן
 אותרו. שכן האחרונות, הפרשיות על ביע

ואב ידלין אשר לשעבר, חברי־הקיבוץ
ומו מצצו ובני־מישפחותיהם, עופר רהם

 גם המדינה. לשד את היום עד צצים
 בונה ממולל אליסון ומר קופת־חולים גיזבר

 על לדבר שלא בצלחת, ידם טמנו לא
 יוסף גיבעת־חיים, קיבוץ חבר שעשו מה

 ב- ליליאן, יהודה התל-אביבי וחברו ענבר
הפועל. התאגדות־ר,ספורט

 מאיר של תנועתו לקיבוצי בקשר ומה
 על כלל שומעים אין שם עצמו? יערי

 כמובן, לזה, אך מס־הכנסה. לשלם החובה
 מאיר בעיני נראה זה ואין שונה, שם יש

 עד וכירסומו המשק על כהתנפלות יערי
העצמות. לשד

 תל־אביב קשת, משה
יבוא לא הגדול האור
 כנס על קינן עמום אמר מכבר לא

 יבוא לא כבר הגדול ״האור בית־השיטה:
מ התעשרו ודומיה היא מבית־השיטה.

 ממשיך והוא ומהפער.״ שכירה עבודה
הקיבוצ ״יגורשו״ שבו היום על וחולם
 הקרים הרחובות אל החמר״ ״כואבי ניקים

 לכאוב יתחילו שם הגשם, אל והאכזריים,
באמת.
 בית־השיטה. כנס על לסנגר בכוונתי אין

 להתייחסות. אפילו לדעתי, ראוי, הוא אין
 עמוס של תגובתו על רק להגיב רוצה אני

 יש קינן לעמוס. בחילה. בי שעוררה קינן,
 לתקתק ומתחיל יושב הוא מכונית-בתיבה.

 ״קיבוצניקים יש באגדה אגדה. לנו ומספר
או שמטפחת ו״עסקונה ועשירים״ שמנים

 לבושי- קיננים עמוס יש שני ומצד תם.״
 ואכזריים. קרים ברחובות שגדלו בילואים,
דה-לוקס״ ״כואבי קיבוצניקים יש באגדה

 ומצומקים צרובי-קור קיננים עמוס ויש
מרעב.

 היום על חלום בחלום. מסתיימת האגדה
 הקרים לרחובות הקיבוצניקים יגורשו שבו

 עמוס כמו באמת. יכאבו שם והאכזריים,
חה-חה-חה. קינן.

, הרצל ן ל י ל צאלים קיבוץ צ
זוגות שני היו

 לא זונה, שאחותך בעיתון כתבו ״אם
ש ולצעוק ברחובות להתרוצץ לך יעזור

 לדעתי, טעם אין לכן, אחות.״ פלל לך אין
הסי את ולתקן דיוקם על דברים להעמיד

נסי לגבי שלי הדיווח על בכתבה לופים
 מיס־ של הצעירה המישמרת משלחת עת

 המישלחת״ (״ביזיון לגרמניה העבודה לגת
).2049 הזה העולם —

 בדברים גם לעסוק המתיימר כעיתון
 שתתעניינו לצפות, היה ניתן רציניים,

 לנסוע אם שלנו האישיים בלבטים גם
 במה לנו: אמרו שהגרמנים במה בכלל:

 ב־ שלנו בביקור להם: אנחנו שאמרנו
 ל־ היו בסך־הכל ועוד. ועוד ברגן־בלזן

 ושליליים, חיוביים צדדים שלנו מישלחת
 המאזן — לדייק טורח היה מישהו ואם
עש שלנו המישלחת לדעתי,. חיובי. הוא
טובה. עבודה תה

 שמישהו הוא, אותי מרגיז ׳שכמובן מה
 לקישרי- הוועדה בישיבת היושבים מבין
 לנחוץ מצא הצעירה, המישמרת של חוץ

 ומסולפת. מעוותת תמונה החוצה למסור
 שרי על חריפה ביקורת יש הצעירים, לנו,

 בינינו שיש מסתבר שמדליפים. ממשלה
מהם. טוב שאינו אחד לפחות

אמ שאני הדעת על מתקבל לא ולסיום,
 הניסיון למישלחת. זונות שתי לצרף ליץ
זו שני היו שלנו במישלחת גרוע. שלי

נות...
ראש־הניקרה קיבוץ ליכני, גיל

 הקורא דיקדוקית. טעות אינה זו •
ש זכר, ממין לזונות מתכוון אכן ליבני
 ה־ של האחרונה במישלחת לדעתו נכללו

ל העבודה מיפלגת של הצעירה מישמרת
גרמניה.

,רביגוביץ את מגפחים
במדי אחרים עיתונים כמו הזה, העולם

 מטיל שהוא בכך מרה שגיאה שוגה נה,
הכו ■הכלכלית המדיניות על האחריות את

יהושע שר־האוצר, על הממשלה של שלת

מנ עליו האחריות הטלת עצם רבינוביץ׳.
 שכן, הטבעיים. לממדיו מעבר אותו פח

 כלכלן מעולם היה לא רבינוביץ׳ יהושע
 לעשות היה יכול הוא היותר לכל גדול.

ב במפא״י בחירות סיכויי של חישובים
 בבחירות שהוכח כפי בכך, ■וגם שעתו.

■נבשל. תל־אביב, לעיריית האחרונות
 של הכלכלית למדיניותה שאחראי מי

 למדיניותה גם שאחראי הוא הממשלה,
ורא בראש זהו החברתית. או הביטחונית

 הוא רבין. יצחק ראש־הממשלה, שונה
 יכול לא הוא העליונה. באחריות הנושא
 לו אין כי ולטעון בזאת מאחריות לחמוק

 רבינוביץ׳ אם רבינוביץ/ נגד לעשות מה
 ואם אותו. שיחליף טוב שר־אוצר 'אינו
 כמוהו בדיוק אחראי הוא זאת, עושה אינו
במדינה. הכלכלי בתחום שקורה למה

ירושלים .השכל, מאיר
רןגמדגית? הובחה

העורך במיכתב חבור אלי של הערתו

ם10 2051 הזה העול


