
.לי?״ דואגת
 שכל מתברר חולים. בקופת חבר שאני חשבתי עכשיו עד

 אני מצה״ל שחרורי מאז הסתדרות. חבר גם הייתי הזמן
 קשר שום לי היה לא עכשיו עד אך כמסגר־רתך, עובד

ההסתדרות. עם
 שלי? לשכר מודעת ההסתדרות האם
 שלי? הסוציאלים מהתנאים רצון שבעת היא האם
 העבודה תנאי את דעתה על מעלה היא האם

עובד? אני בהם הקשים
 ומשרדים שירותים שעובדי בכך ההסתדרות תומכת מדוע
ממני? שעות פחות יעבדו
 שלא החזקים, הוועדים אחרי נגררת ההסתדרות מדוע

 עובדי — חברי ואת אותי ומפקירה לעזרתה, זקוקים
הצעירים? והזוגות המצוקה, שכונות תושבי הייצור,

 פגשתי פעיליה את אך דבר, לי הבטיחה לא שינוי
 פועלים חבריה הבחירות. לפני זמן הרבה שלי בשכונה

 דמגוגיה בלי ועניינית, שקטה בצורה חברי ולמען למעני
תמורה. לדרוש ובלי

 של העבודה ושעות העבודה תנאי השוואת תובעת שינוי
והמשרדים. הייצור עובדי

ת שינוי תדרו ס ה  ב
הבתובתשל■ היא

 בהסתדרות שינוי סיעת — שמעון בן עמי אל: ד
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 בנושא לשיחה אתך להפגש מעוניין אני
הייצור. עובדי של העבודה תנאי י
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מכחכים
)6 מעמוד (המשך

 תמר — שם לה להדביק אחר־כך
 ביוגרפיה לה ולפברק — יהלומי

פיקנטית.
 והיכרתי דתיות, מושבניקיות

בעי רוקדות לא עדיין מהן, נמה
גו על מתפתל פיתון כשנחש רום
הגענו. לא עוד כך כדי עד פן.

רמת־גן שר, בועז
 הקורא של לתשומת־ליבו •
בבג יהלומי תמר בת־מושב שר:
תמונה. ראה — דים

 וקודדביץ פסטיבד

משיאו
— הזיקה לנגין הנשיקה
הועילה. לכותל הנשיקה

ה העברית בעל החיוור, האיש
להת כוונותיו על הכריז רהוטה,

 וברצועת בשומרון ביהודה, נחל
 אנחנו מי יחד• גם כולם — עזה

 בלתי-אפשרי? שהדבר לו שנגיד
 לראשות להיבחר סיכוייו אמנם

הכ אחרי במקצת פחתו הממשלה
 אחי״, הוא ״בגין ההיסטורית רזתו
 הכותל־המערב־, עם הנשיקה אבל

 רה החי טבעיים, בצבעים שצולמה
מנדטים. כמה לו

גן רמת־ שתיל, תמוז

מפעור מה
 ללא טלוויזיה תוכנית גם

להזיק. עלולה אלימות
ב בפברואר, 27 השישי, ביום

 רח׳ לפינת התקרבתי צהריים, שעת
 נאות־אפקה, בשכונת ריגה קהילת

 מחריש הרעש פשר מה להבין כדי
לתד מהמקום. שנשמע האוזניים

 ו׳ מכיתה ילדים שני ראיתי המתי,
 בשלט מכים בידיהם פטישים עם
 וקוראים — כניסה אין תמרור —

 יש האות, הישמע ״עם בצהלה:
שאלות״ ועשרים דקות שלוש לכם

ל■! 111 מגולח
 וגם הממשלה, לראשות רבים מועמדים יש אלה בימים

הצעה. יש כאן
 האלוהים, בחיר על יד מרים ביטון צ׳רלי כמו ש״פרענק״ זה איך

הגיע מאז ראש־ממשלתנו. של ובנו אחיו מנדלביץ, יוסף בן־פורת

־ץ/ן£א80ס0ו/ח

 מול הכוח מרכז את מנשק מנדלכיץ יוסף :נדיר צילום
 אדמה קדוש. עץ עשוייה התחנה כ׳. מצדה הכוח תחנת

קדושה. ועצם ותיל טלית קדושה,

 לחשים, ולוחש קודש רוטט כולו הסיבירי, הכלא מן ועליז מגולח
 בסדק בו, דוחף ידוע, קיר אל ורץ בוקר מידי מותני משנס אני

 לראשות מנדלביץ הרע. עין כנגד (הערינג) מלוח דג מפורסם,
!ומייד — 1זי0־ע\50>10דת

תל-אביב תומרקין, יגאל

בגונג מכים ילדים
שאלות 20־1 דעות שלוש

 הסו! זה הטלוויזיה בתוכנית (כמו
שלי.)

אפקה סתר, שימחה
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ב שלום״ ״מיגדל מניות
 בסימן עומדות בורסה

די טוען בלבד״, ״קופצים
הזה״ (״העולם מנוסי רי

2267.(
ו הטוב להומור להתייחס מבלי
 לידיעתכם, להביא ברצוני הבריא,

 ב־מ־ם כי הנכבד, מנוסי ולידיעת
 בקפי•■* מישיבה ליהנות אפשר אלה

 ועוגה, קפה כוס על נעימה טריה
 אל הצופה שלום, מיצפה במרומי

 יוכל שם היושב עין. מרהיב נוף
לק אפשר אי כי... מייד להיווכח

הקונס בגין וזאת המיגדל, מן פוץ
במקום. שנבנתה המיוחדת טרוקציה

פרופד, שמואל
שלום נדגדל פירסום, מנחל

ת ע י ד י ל

ם י א ר ו ק ה
 נוהגת אינה המערכת

 וחומר כתם־יד להחזיר
 הכותבים אליה. הנשלח
 י לכ־ מתבקשים זה למדור

 ״ אחד צד על כקיצור, תוב
 ־ גדולים כרווחים הדף, של
כמכונת־כתיכה. רצוי —
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