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מכתבים
ד בו ר1תע כ

מיי אלקטרוניקה מהנדט
 לרסן כיצד לשר״האוצר עץ

האינפלציה. את
 הצליחו לא היום שעד מכיוון

 באמצעים האינפלציה את לעצור
 דרך לדעתי יש קונבנציונליים,

לרסנה. מקורית
ה מקור העובדות: כל וקודם

 שאנו בכך. הוא בארץ אינפלציה
 מדברים מספיק. עובד שלא עם
לא. — עובדים כן! —

 מחלק בשנה החודשים 12 את
כך: בערך הממוצע הישראלי

מילו :וחצי חודש עד חודש י•
אים.

ב שרופים יהודים מעצמות נוע
בברלין. אופה אולפני

 בתל- בירושלים. הסינמטקים
ו להציג, התחילו ובחיפה אביב

 חודשיים, במשך להציג ימשיכו
גרמניים. סרטים

רוצ לעולם וישארו היו הגרמנים
חים.

 מביי- לישראל יבואו שבוע בעוד
הסרטים. מי

 שמסריטים אלה יהיו ארורים
היהודי. העם משמידי של סרטים

 הנוכחית, הממשלה תהיה ארורה
 מילח־ לידי כימעט הביא שראשה

לשילו בהתנגדותו אזרחים, מת
 שולח הוא ועכשיו מגרמניה, מים
 הניאו־נא- לגרמניה החוץ שר את

צית.

בגין שר־אוצר
האינפלציה לריסון עצות

עיצו :וחצי חודש עד חודש !•
מים.
שביתה. :כחודש •
 וביקורים מחלה ימי חודש: •

בקופת־חולים.
חגים. חודש: >•
שבעה. שבוע: •
לחתונות, נסיעות :שבוע >•

והלוויות. בריתות
חופש. חודש: י•

 עד חמישה נשארים גס בחשבון
 גדול (חלק לעבודה חודשים שישה
 בקריאת בטלפון, מבוזבז מהזמן
טב ובצרכים תה בשתיית עיתון,
עיים).
ל אחד: פיתרון רק יש כך אם
 עד 24ל־ בישראל השנה את חלק

חודשים. 25
 אם היתרונות, על פעם חשוב

ה עשרת את לעולם שנתנו אנו,
 בת שנה עם חלוצים נהיה דיברות,

 לנו ישארו כל קודם חודשים.. 24
ה שנית לעבוד! חודשים 15כ־

 לחצי! מיד תרד לחודש אינפלציה
(כ הקואליציה ? תתנגד הרבנות

 שאפשר בטוח אני בסכנה? רגיל)
 ועובדיה גורן הרבנים להתגבר.

ש העובדות עם להסכים צריכים
 רבים. לחלקים מתחלק הכל בארץ
 למשל, פוליטיות, ומפלגות זרמים
 יש ליהדות אפילו בבורסה, מניות

 אפילו ויש דתיים זרמים שלושה
 אלד אדוני רק ראשיים. רבנים שני
לחלוקה. ניתן לא קינו

 גם ודתיים חילוניים העם, כל
 שתעצור התוכנית, בעד יהיו יחד,
 :הסיסמה מיד. האינפלציה את

אינ במקום חודשים של אינפלציה
מזומנים! של פלציה

תל־אביב !הלינגר, רדף

 כך שכל אלה כל יהיו ארורים
 מיליוני שישה שריפת שכחו מהר

 של במשרפות וגברים נשים ילדים,
ואושוויץ. טרבלינקה מיידאנק,

צ׳צ׳יק, אריה
ירושלים סמדר, קולנוע

ת ד״דוז ד ב עו
 ״אינפלציה הכתבה על
ה (״העולם דיילות״ של

 כי נאמר בה )2261 זה״,
 להשיג מתקשות הבוגרות

עבודה.
 דיילות־קונגר־ קורם בוגרת הנני

 1980 אפריל—בפברואר שנערך סים
 מיד יעד. חברת על־ידי ואורגן

 לעבוד התחלתי הקורס סיום אחרי
 של רב במיספר כדיילת־קונגרסים

 זאת בארץ. שנערכו קונגרסים
הו לקורס ההרשמה שבעת למרות

מת אעם המארגנים כי לי דיעו
 המתקבלים להעסקת לדאוג חייבים
ו נסיון שרכשתי אחרי לקורס.
 הנ״ל בעבודה עצמי את הוכחתי

 במישרד קבועה לעבודה התקבלתי
ותיירות. .נסיעות

 שלפי לציין, ברצוני כמדכן
האפש קיימת היתד, ידיעתי מיטב
 ב־ לעבוד ואחת אחת לכל רות

 תנאי אולם הקונגרסים, מיסגרת
 התעסוקה) שעות (בעיקר העבודה

 שעות על גם לבוגרות. התאימו לא
 בקונגר־ בעבודה הנדרשות העבודה

הקורס. במהלך התריעו ■סים
תל־אביב יהודית, בולסלכסקי

הדוחות ל1□מ

ארורים ארורים,
 מנהיג הידוע, הדמוקרט
 ה- את הדיח המפד״ל,

מפב״ל.
 מתריע גית״קולנוע בעל
גרמ סרטים הקרנת נגד

בישראל. ניים
 מילחמת־העולם בזמן הגרמנים

קול- לסרטי צלולויד עשו השניה

ביר השבוע מגיע ישראל לעם
מזל-טוב. כת

 אמנם, נעצרה לא האינפלציה
 החל בורג, יוסף שר־הפנים, אבל

ה ישראל, במישטרת עניין לגלות

עמו תרדמה אחרי למרותו, כפופה
ומתמשכת. קה

ה ״מעוז של המכובד הנציג
 המפד״ל — הישראלית דמוקרטיה״

 שפיר הרצל את להעיף החליט —
 האחרון זה שייצר ה״איום״ עקב

 באפשרו בארצנו, הדמוקרטיה על
 הנוגעת לעיתונות, נכונה לא הדלפה

 השר האומה״ ״קדוש של במישפטו
 פרצו כך על בנוסף אבדחצירא.

 למיפ־ המישטרה מפכ״ל של אנשיו
 לפחות נטבחו (שבו בר־בקר על

 מבית־מישפט, צו בלי אנשים) שגי
 של איום מהווה לא זה כל ואם

 כל שלא העובדה מתווספת ממש
 מהרצל מרוצים המישטרה קציני

שפיר.
 השר בכשרים. תחשדו נא אל אך

ל מיוחד יחם מגלה אינו הנכבד
 אין אבו־חצירא... מיפלגתו חבר

 לגורל חרד שבורג לחשוד סיבה גם
אנ עם מיודד או המאורגן, הפשע

 חברי-פרלמנט מכמה יותר שיו,
אחרים.

כאן? קורה זאת בכל מה אז
 המפד״ל ביותר. פשוטה התשובה

ישר עם את ללמד כנראה החליטה
והפעילה בדמוקרטיה, שיעור אל

בורג מישטרה שר
ידוע דומקראט

ל שר־הפנים על לחץ להערכתי
המישטרה. מפכ״ל לפיטורי פעול

ה ד,כפיה נציגי אנשים, אותם
 הצגות שמונעים שנים, מזה דתית

 בתי- במירב שישי בימי קולנוע
 מאפשרים לא ואשר בארץ, הקולנוע
 לא כדי בשבת, ציבורית תחבורה

שי העובדים בארצנו לעמלים לתת
 . במקו־ גם לטייל בשבוע ימים שה
ה ביום כלי־רכב, תהדורשים מו

שלהם. חופשי
ה הם הם האלו המפד״לניקים

דמו בהילכות פרק ללמדנו באים
 האוטונומיסט באמצעות קרטיה,
בממשלתנו. שלהם

 קצי׳ני שכמה לעובדה 'ובאשר
 ה־ את מסמפטים אינם מישטרה
פשו סיבה יש לכך הרי מפכ״ל,

מח אף על ישראל, מישטרת טה:
 מפרזיטים סובלת בכוודאדם, סורה

 באופן מתנגדים אשר מעטים, לא
 להנהיג שהחל החדש לסדר טבעי

החדש. המפכ״ל
 הקצרה בתקופה כך, על בנוסף

 הגיעה כמפכ״ל שפיר משרת שבה
 ולא שכימעט להישגים המישטרה

 את שמעורר מה כמותם, ידעה
ותיקים. כמה של קינאתם

ב מתעניין היה שר־הפנים אם
 כמה ובעוד ביפו בנתניה, נעשה

 הקו־הירוק, בתחומי מקומות־חמד
 את לפטר ממהר היה שלא יתכן

. שפיר. הרצל
נתניה וקם, סמי
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