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ומשפחתך. עצמך של
 הגדולות החודשיות התנודות וטבלת מונחים מילון מצורף לקובץ
האחרונה. בשנה

 7346ל/ ודד סביון׳ הוצאת לפקודת 45— ע״ס דואר צ׳ק/המחאה שלח לרכישה
ימים. 10 תוך רשום בדואר לביתך יישלח והקובץ רמת־גן,

 .731032 טל. גבעתיים, ,131 כצנלסון ״שחק״, ראשית: הפצה
רמת־גן ,51 ביאליק לנוער״, ״הכל סניפים:

 תל־אביב אלנבי) (פינת 1 החשמל ״יאיר״,
 תל־אביב ,20 העם אחד ״כורסי",

חיפה. ,87 ארלוזורוב ראוכן״, בו ״כל

 אקורדיונים * גיטרות
 אורגנים * כלי־נשיפה

תופים * מיתרים
 + מכירה + השאלה

תיקונים

מוסיקה גינזבווג
 ת״א, גאולה) רח׳ (ליד 48 אלנבי

 03־57773 טל:
1940ב־ נוסד

 העיתונים לכל מודעות קבלת
המערכת במחירי

ס
אידיאל פיוסום

 תל־אביב 110 גבירול אבן
אנטוקולסקי) (פינת

227118 ,227117 טלפון
חופשית חניה

ח) תו ת פ חו ערב לארו
449806 טל. ת״א, 270 הירקון

הקץ
לגיוקים

 הבית חרקי חיסול
לשנה אחריות עם
 03־450264 — תל־אביב

03־457895
 051־23019 — אשקלון

 02־226618 — ירושלים
 057־30192 — באר־שבע

067־50488 — טבריה

אגרונום. בפיקוח
.15 הבריאות משרד רשיון

)6 מעמוד (המשך
 הגבוהים בכיסאות יישבו ידלין, (דרייפוס)
 אנשים הרבה עוד ייכנסו אם במדינתו?

ש ייתכן כי־אז לבית־הסוהר, ידלין כמו
 גו־ שבית המדינה סוף־סוף כאן לנו תהיה
עליה. חלם לומב

באר־שבע גולן, י.
1 להם לתת א7

הנצו..מה כבר הבחירות מערכת ניצני
נמ ונאומים הוחלפו, כבר הגישוש לומות
 עבר. מכל האוויר לחלל מופרחים לצים

 הבאים, בימים המיפלגות לפעולות התסריט
 תתווה, המנחה הקו את כללי. באופן ידוע

 יחרד אחריה העבודה, מיפלגת כמצופה,
 כדי אחרות. וסיעות מיפלגות כמה יחזיקו
 של הבוערות האמיתיות מהבעיות לחמוק

בדיבו מוחנו את לבלבל יתחילו המדינה,
שט ענייני על פלסטינית, מדינה על רים
וויתורים. חים,

 כמה ועוד הליכוד ייגררו הצער למרבה
 לנו, לומר מה להן.בעצם שאין מיפלגות

 עי- ויתווכחו ראש־הממשלה, של הקו אחר
 על במקום ושטחים, חוץ מדיניות על מו

 — נכשלו שבהם באמת, בוערים נושאים
חרוץ. כישלון — וממשלתו הוא

 לקום הרגע זהו רבותי. הרגע, זהו ובכן,
 רבותי. כאן, ״עד :״המסבירים״ לכל ולומר

בעיו שכן, !״לעניין דברו לכם. ביתן לא
 בעיות- בעיקר הן כיום המדינה של תיה

 אם אינו האומה״ בגוף ״הסרטן פנים.
 הסרטן בשטחים. הוקם אחר או זה יישוב

 של יצירת־כפיו הדוהרת, באינפלציה הוא
 על מישפחות אלפי המאמללת רבינוביץ,
מיצ של ספקולנטים ומעשירה קו־העוני

 בקצב עולים שמחיריהם שונים, רנים
 של מעוות מיבנה הוא הסרטן מסחרר.
 פקידים אלפי בדמות הוא ממשלה, מישרדי

 הפרוטקציוניזם הוא הסרטן מישרד. בכל
 רחוק להגיע יכול שאינך העובדה הגובר,
 אנשי- עם קשרים לך אין אם הזו במדינה
והול המתרבים והאלימות הפשע שלומנו.

 האמיתיים, הסרטנים אלה — במדינה כים
 של ממשלתו כימעט התמודדה לא שעימם

בהיש בפנינו להשתבח ניסתה היא ובין.
אנ במיבצע או מדומים, מדיניות־חוץ גי

בוו הוא אך מונח, במקומו שכבודו טבה
המדינה. את יושיע שלא דאי

 באסיפת- מחר הקטן, האזרח כך, משום
אנט על ידבר החשוב כשהנואם הבחירות,

 ולומר אותו לשסע הואל ז׳נבה, ועל בה
אינ על דבר ״אדוני, הנימוס: במלוא לו

 את תפתרו ״איך או: בבקשה.״ פלציה,
וה הפער השחיתות, הגואה, הפשע בעיית
 ספיר צהל ,1973 של הבחירות אחרי עוני.״
 ז׳נ־ ועידת על ״הדיבורים ואמר: המנוח

 מנדטים.״ ארבעה־חמישה לנו הביאו בה
 המבריק שהתרגיל השתדל ידידי, ובכן,

 :הסיסמה את היטב שנן בשנית. יחזור לא
להם.״ לתת ״לא

 תל־אביב כאר, אוריה

מסתדרים? 8ה איך
 מעיתוני-הערב, באחד שהופיעה ידיעה
 יו- אברמוביץ, אוריאל דמי. את הרתיחה

בהס מיקצועי לאיגוד המחלקה שב־ראש
 השכר כי ההזדמנויות, באחת .טען, תדרות,

 3,145 הוא במשק תעשיה לעובדי הממוצע
:שהפוע למשל, זכור, !מגוחך בחודש. ל״י
 שנה, וארבעים שלושים בעסיס שעבדו לים

ברו — ליום ל״י 80 של למכסימום הגיעו
 מרוויחים בארץ התעשייה פועלי רוב טו.
 יספרו ושלא ברוטו, ל״י 2500—1700 בין
 איך :השאלה שנשאלת מובן סיפורים. לנו
 דווקא מסתתרת התשובה מסתדרים? הם

 לחו״ל נסיעה עושים: לא שהם בדברים
פר מכונית בחיים; אחת פעם לא אף —

 במופעי ביקור ;לא — טלפון ;לא — טית
 ביגוד לאפס; שואף — ובידור אמנות
 — ומשובח מזין אוכל לא; — אופנתי

 לילדים עזרה ;לא — שנתית חופשה ;לא
 כן שהם מה לא... — ודיור גבוה בחינוך
נוס בשעות לעבוד זה לעשות נאלצים

 כזה אדם צדדיות. מישרות ולחפש פות,
 (משעת־בוקר עבודה של למעגל־חיים נכנס

ושינה. טלוויזיה מוקדמת),
 תוספוודשכר, יבקש הוא חלילה ואם

 שהוא ממה הנהנים אלה כל אותו יכנו
 זה עיוות על ופושע. הבלן — מעצמו מונע

ה עובדי כשדור בעתיד, המדינה תשלם
 מקומו יפנה ברובם), (המבוגרים תעשייה

 מישהו אם מסופק אני כאן. שנולד לדור
 ״חמור-עבודה מלהיות יסכי הצעיר בדור
ש לממדים תעלה הפשיעה עקומת כזה.

נר ראשונים סימנים אותם. לאמוד קשה
האהרונים. מעשיהשוד ב אים

תל־אביב מזרחי, ח.
 שהיה״ הזה העולם היה ״זה במדור

מ כרוניקה קטע הובא )2057 הזה (העולם
דא הובעה שבו שנה, וחמש עשרים לפני

הצ בתקופת הפועל של לבריאותו רבד גה
 מבני־ למנוע שעל־מנת כך כדי עד נע,

 ב־ עימו מלהשתתף הפועל של מישפחתו
 הונהגו — זכאי היה שלה תוספת־המזון

 התוספת חלוקת והופסקה מיטבחי־פועלים
 לדעת אתכם עניין בוודאי לפועל. היישרה

 אך מיטבחים, קיבלנו ובכן, כיום. המצב מה
 מאד שמן באוכל משתמשים שהם מאחר

 הפועלים של גבוה אחוז טיגון, ובהרבה
 האוכל במיסעדות־הפועלים. לאכול מפסיק

 הרגיל, השוק אל דרכו מוצא המסובסד
:ומכופל כפול הוא והחיסכון

 אינם אומנם הפועל של בני־מישפחתו
 ״אוכל״ הקבלן אך בעודתו, משתתפים

במלואה. אותה
 תל־אביב י., מ♦

העיניים את להוציא למה
 להוציא למה לנו? לועגים אתם למה

 מספיק לא ? תאווה מרוב העיניים את לנו
ש ),2061 הזה (העולם ריקליס שמשולם

עשה ומשבר, מילחמה בעת מכאן ברח

רו אתם מיליונר, והפך בעסקיו וכסף חיל
 משוגע קלף לו שהולד לנו להראות גם צים
בשער? ועוד חתיכות?! עם

 הפיתגם את מאמת שלכם הסיפור הרי
 בעצם זוכה שיניים שחסר ״מי :הידוע

 אתם לקינוח, ולבסוף, ביותר.״ השמנה
 גולן־רוזנבלום פנינה את לנו מציגים
 איזה לנו להזכיר כדי ),2062 הזה (העולם
 תעשו הידיים... מבין לנו חמקו מחמדים

הלב! את לנו תאכלו אל טובה,
תל־אביב לו, שכואב אזרח

לאש״ך כית-קברות
 אישרה ישראל שממשלת לשמוע שמחתי

 משורר של הלווייתו את בארץ לקיים
 ).2058 הזה (העולם חוסיין, ראשד אש״ף,

 לבאות, אות ישמש זה שמעשה מקווה אני
 אני קונקרטית: הצעה באמתחתי יש וכבר
 הקמת עבור נרחב שטח להקצות מציע

 גוניהם. כל על אש״ף, ללוחמי בית־קברות
ב טוב במקום יהיה שהאיזור לדאוג יש

 להכיל כדי דיו גדול שיחה רצוי אמצע,
הלוחמים. כל את

 שהמקום לדאוג כוחות־הביטחון על י•
ה עונות כל במשך מלאה מתפוטד, ייהנה
שנה.
 על תעשינה במקום האחזקה עבודות #
התנדבותי. בסים
 של מעלליו יירשמו מצבה כל על !•

למשל). הרג, יהודים (כמה האיש
 :לאתר־תיירות המקום את להפוך יש ו•

 התיכון רחבי־המיזרח מכל הסעות לארגן
מ עפר בפיתחו ולמכור זה, קדוש למקום

 מה עבור כולם יידעו (למען הקודש ארץ
 דמם). את האמיצים הלוחמים הקיזו
ובהצלחה! לעבודה... !•

חיפה הטכניון, גל, שלמה
העיתון חשבון על לא

לכנ לרוץ החלטתם כאשר בעבר, כבר
 האם — הניצחית השאלה התעוררה סת,

 התמצית את גוזלת אינה בכנסת הפעילות
 לוחם בשבועון הזה העולה של והחיוניות

 עצמכם ואתם לי, נראה ובלתי־מתפשר?
אורי של כהונתו שבמרוצת בכך, הודיתם
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