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 שחו־ ברזל פלדה, )50 עבת״!
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מכוזבים
 )4 מעמוד (המשך
 למיקרה כוננות מצב אלא עבודה,

 לכל אחת שעה הוא תקלה) של
לשבוע. שעות שתי או נחיתה,
 מוכנה אינה על אל 1 המחיר ומה
נס אם אבל ספריה, את לגלות

 של מישרד־הםעד הערכת על תמך
 הרי ,1980 יולי מחודש דנמרק
 בדנמרק פועל של הממוצע שכרו
 כתר אלף 100 הוא 1980 בשנת
 אינו ודאי מישרד־הסעד לשנה.

 כיוון הערכתו, את להעלות מעוניין
 בגובה דמי־אבטלה לשלם שעליו

 נניח, הממוצע. מהשכר 10ס/ס של
 אל עובד של שכרו כי זה, לצורך

 פועל, של הממוצע לשכרו שווה על
בת־ להתקיים יוכל לא אחרת והרי

 ורוו- ניירות־ערך מותרות, מצרכי
חי-הון.

 ו״הקבינט הורביץ ויגאל יתן, מי
 לוהמה שיטח יאמצו שלו הכלכלי״

 לעדנה נזכה השכירים, אנו, וגם זו,
ארגנטינית.

תל־אביב ,3יה דן

ף צי ר פ האמיתי ה
 על מוחה קר הקוראה

כלשו בתדמית״, ״פגיעה
 אביבי אלי על ומגינה נה,
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י3י3א אלי הקורא
רצינית תמונה

 אלף 900 של שכר פירושו מרק.
לחו ל״י אלף 75 או לשנה, לירות

 שתי תמורת כאמור, וזאת, דש,
! בשבוע עבודה שעות

 משלם חשבון על זה היה אלמלא
 את לממן החייב הישראלי, המסים
 להתבדח היה ניתן על, אל הפסדי

 כך כל טוב מדוע מסביר זה כך. על
 לחו״ל. שוגרו אשר על אל לנבחרי

 שבשדה־התעו־ חשוב, זה מה וכי
 מאות מצויים קופנהאגן של פה

 אשר סא״ס, חברת של עובדי־שדה
 השירות את לתת כמובן, יכולים,

 מבלי על, לאל הטכני־חשמלאי
 כולל מישפחה, מישראל להעביר
ילדים.

קופנהאגן נח, י.

ה ■3 טינ  מארגנ

תור!ה תאא
 באינפלציה נאבקים איך

 מעבר רחוקות, בארצות
ז לים

האינ שבה בארגנטינה, ובכן,
 הוחלט אחוז, מאה על עולה פלציה

 אחד תום. עד בה להילחם
 ביטול זו: במילחמתם מכלי־הנשק

 לשכירים מס-ד,כנםה של לאלתר
על המיסים והגדלת ולעובדי־כפיים

 של~ בתדמיתו שפגעתם על מחאתי,
 תמונה כשפירסמתם אביבי, אלי

באמצעו והפכתם שלו לא־רצינית
לחסרי־ערך. דבריו כל את תה

תל־אביב קר, ג׳ננז
 כל היתר! לא המדור לעורך <•

רצי תמונה :ולראייה כזו, כוונה
אביבי. אלי של נית

•  •

מאשי□ אני

>0״3מ (את

 שהוא שפריר, הקורא
 מאשים וגיאולוג, משורר

״צוותא״. מועדוני את
 כבן משורר שפריר, משה אני,

 ספרי שלושה שפירסם שנה, 45
 מאוחר, גשם ! 1963 (גרופית, שירה
 חבר )1975 ולענות, לשאול !1967

ה פא״ן ובמרכז הסופרים באגודת
 הנהגת את מאשים — ישראלי

מפ ואני כמשורר, בפסילתי מפ״ם
 על במחאה מישרדיה מול היום גין

 והבלתי־מוס־ השרירותית הוצאתי
ב שקיימתי הופעות, מסידרת ברת

 ב- הארץ, ברחבי צוותא מועדוני
 של וארגנתי) (שיזמתי מיסגרת

 מינד — לגעת שמנסים שירים ערב
)8 בעמוד (המשך
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