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 בספדייתנו למצוא תוכל
כארץ. הגדול הסרטים מבחר את

מתורגמים. הסרטים כל
 ולהגות אצלנו לשכור תוכל וידאו לן אין באם

 הסרטים. ממיטב נעימה מצפיה בביתך
:הארץ בכל סניפים

 .260588 טל• ,61 כצנלסון רח׳ גבעתיים,
 .053-27939 טל. : נתני!ה סניף
 .04-81980 טל. כרמל, דן מלון :חיפה סניף
 .054-59195 טל. :רחובות סניף
 .03-946876 טל. :ראשל״צ סניף
 .054-20195 טל. :לוד—רמלה סניף
 .057-71111 טל• :באר-שבע סניף
 .02-245519 טל. : ירושלים סניף
 .059-74852 טל. אילת: סניף
,48 באיייר ה׳ המדינה, כבר :תל-אביב סניף

.260588 טל.
 .86 סוקולוב רח׳ רמת-השרון: סניף

.03-339243 טל. ,34 שדה יצחק :הראשי המשרד

בישראל 1 מס. וי.סי.סי.
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 עסיסיות זיר7 כתובות
מורחבח חדשה במהדורה

 המובחרות הספרי□ בחנויות להשיג
)03( 292026 טל. ,ערמוני א. הפצה:
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מכתבים
0

)14 ממעה־ (המשך
 מתחיל, לעובד המינימום משכר
 מ־ ופחות ליום, שקלים 110 שהוא

 סוציאלית, תוספת עם זיקנה קיצבת
 בחודש, שקלים 2554 כיום שהיא
נטו.

 פניתי האחרונות השנים 19ב־
 ול־ שרי־העבודה לכל זה בעניין
 יחסי־עבודה, על הראשיים ממונים

 ובראש ההסתדרות, מוסדות ולכל
 — משל ירוחם למזכ״ל ובראשונה

 מזעזע לשווא. היו פניותי כל אך
 לעבודה חברי שכל הוא, פחות לא

שמתלונן. היחיד ואני שותקים,
 שהעניין חושב אני זה, לאור

 להתערבות יותר הרבה ראוי שלי
 החזקים הוועדים 13ו־ ההסתדרות

על, אל־ עניין מאשר במשק,
בני-ברק שיכין, שמשון
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ר ק כ בדיו
מברית־המועצות הקורא

תד־ חוף
עורף

ופי התנאים אם שגם ספק אין
אופטימא היו לא החוף קו תוח

 היה העיריות של בכוחן הרי ליים,
מע את ולהפוך המעוות את לתקן

 — היטב מתוכנן למקום העיר רב
 ולתרבות. לספורט, לבילוי,

זי- ידועה: אי־התכנון תוצאת
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״פראבדה״ העיתץ ראש
צהוב לא

 למקרא זיכרונות נתקף
 על אגנרי אורי של דבריו

(קו הסובייטי ״פראבדה״
הזה" ״העולם יקר, רא

2294(
עלי מאז רבות שנים חלפו כבר

דב אך מברית־המועצות, לארץ תי
 אפאנ־ גרגורייביץ ויקטור של ריו

שהבי כפי הפראבדה, עורך סייב,
זיכ בי עוררו השבועון עורך אם

 ארוכות שנים היו רבים• רונות
 הפראבדה את לקרוא שנהגתי מאוד

 שיש שחשבתי משום לא יום, מדי
 שצריך משום אלא רבה, אמת בו

העי את יקרא ברוסיה שמורה היה
 גיליונות כמה איתי הבאתי תון.

 אני אחד. לכם שולח ואני לארץ,
 ועדיין מדי, צהוב שאינו מקווה
לקרוא. אפשר

תל-אביב קפלן, אהרון

• • •
שר ותת שרים ים ־

 ״רכב מוסרת: העיתונות
 יקבלו צמוד ונהג הדור

סגני־השרים״ כל
דרי כל בכך יסתיימו אכן אם

 דיינו. סגני״השרים, של שותיהם
 גדול עוד שהתיאבון נדמה לי אבל

 כך ועל תידרשנה, עוד והדרישות
הבא: החמשיר

יקב !/ הצמוד וסגנו שר תת כל
 וילון עם / אולטרא־חמוד רכב לו

 ומסוק / לבת־זוג וספה / ומיזוג
בשדה־לוד. טייס עם

תל־אביב אס,

ב ל ג הים א
 כתב שבועות כמה לפני
 יחסה על אבנרי אורי

 העיר של הבלתי״אוהד
המש הים אל תל־אביב

(הנדון, ממערבה תרע
)2289 חזה״ ״העולם

 יד של כנס התקיים אלו בימים
 תל־ באוניברסיטת בן־צבי יצחק
 גם הקטנה. תל־אביב על אביב,

 הגיאוג־ כאשר זה, נושא עלה כאן
 אלישע הפרופסור שבחבורה, ראף

 לחוף התנכרה שהעיר טען פורת,
להצ ניסו אחרים ומעולם. מאז ימה
ה פרנסי פנו מדוע ולהסביר דיק
למערב. עורף עיר

לי מטים בתים רעש, ביוב, הום,
 — תוצאות עבריינות. ומוקדי פול

בתצ להבחין אפשר מהן שבחלק
מוזג־ חוף רצועת — המצורף לום

אכיכ-יפו
לים

 עכשיו להם הן הדרכים תאונות
שב דעתו, על יעלה ומי הבמה.

 אפילו להםז איכפת לא עצם,
 רשות, להם: הקימו כבר תרופה

 או דרכים תאונות לענייני ועדה
 כבר ושר־התחבורה כזה, משהו

ש בתופעה שמדובר להצהיר ידע
טכ בחברה אלמנטרי הכרח היא

עצמה... את המכבדת נולוגית
 הכל, השר יעשה כן, פי על אף

 כוח שתדרוש ועדה יקים כלומר,
 נוספות וסמכויות תקציב, אדם,
 ולצמצם לנסות בכדי הממונה, לשר

לשי שנגיע עד ה״בעיה״ מימדי את
שנ שלפני הדרכים תאונות עור

גואל. לישראל ובא תיים,
 מ־ נבהל שלא מי אומר: ואני

 מראה רק אלא החברתית הווייתנו
 הכביש כמו יתרגל. מפחידו, הדם

וה לאוטובוס, והתור המדרכה, כך
 טכני. אינו הכישלון והכנסת. שוק

 המכוניות, הכבישים, אינה הבעיה
פר חברתנו, היא הבעיה הנהגים.

ולחוק. לזולת יחסנו צופנו,

ת נשר שו התחפו
פודים את לזכור ראוי הסנה ראס לקראת

 מזדרזים הם לפעמים לחליפות חולשה יש המערך לשרי כי ידוע
 צריך אבל אליו. הוזמנו לא שכלל לנשף חליפות להם ותופרים

 ומכו׳ מרשימה הופעתם חליפותיהם, את לובשים הם שכאשר לציין
התלו בחליפות מתרוצצים הליכוד שרי את ראינו זאת, לעומת בדת.
דחלילים. כעל עליהם יות

 פתרון נמצא הליכוד ממשלת של החדשה הקדנציה לקראת והנה,
 תחפושת לו בחר אחד כל חליפותיהם, על ויתרו השרים — מפתיע

 פורים- במעין תתנהלנה אשר לישיבות־הממשלה יופיע בה מקורית
שפיל.

 וסלסלת בשבט ט״ו גשימלת ארליך שמחה את לעצמכם תארו
ראשו. על ביכורים
הצי מן ד,שולף כקוסם עצמו את הוכיח כבר ארידור יורם

שתבקשו. מה לינדר
 ימי־ של בלבוש מרידוד, לשר בוודאי תהיה מרשימה הופעה
 השנייה וביד לאלכימאי, כיאה החוכמה אבן אחד ביד הביניים,

אנרגיה. של בלתי-נדלד, למקור ליהפך עתידה אשר פופ־קורן שקית
 גם שקיבל לאחר אבל באפרסק, להופיע היה אמור בורג ד״ר

 בחקירת עצמו מול לשבת הימים באחד עלול והוא תיק־הדתות את
 ג׳קיל כד״ר פעם להופיע שעליו המפד׳׳ל דעת על סוכם שתי־וערב,

הייד. כמיסטר ופעם
ממילואים. תמידי פטור עם בתשובה״ כ״חוזר יופיע לוי דוד

 אם וספק הקרובים, בחודשים עסוק מאוד יהיה אבו־חצירא השר
חודה. כאסיר יופיע הוא כן, אם בידור. לעסקי להתפנות יוכל

 ליונת להתחפש שרון אריק החליט קשות התלבטויות לאחר
 ישכנע ודאי זה בית, המגרגר. דיבורו את הולם זה אלף, השלום,

הטילים. את להזיז הסורים את
 הוא מושלם. המלט — שחור קטיפה בלבוש יבוא המר זבולון

ההת ובסיום המפד״לית למישפחתו שקרה מה על עצוב נאום ישא
̂;11118161.• יאמר: הנוראה לבטות  X0 86 ■!ס ?401 ׳1־0 86... !
 במסיבה. הטון■ את יתן הוא אבל מחופש, יהיה לא בגין מר

 במקום פנשה. וסנצו קיחוטה לדון מתחפשים ובן־מאיר שמיר
סעודי. נפט מגדל ברקע יופיע רוח תחנת

ם, י3צ השרון רמת מרו

 את העוצרים שחקים גורדי חת,
הנוף. את ומסתירים הרוח

אביב תל־ יהב, דן

ד י המ כו ל

ך ר ד ה ב כונ הנ
 צלילית גוועו טרם עוד

 המילחמה, של האחרונים
 במי- שוג דחוס והאוויר
שח אותם של לותיחם

עצמם קנים

הש הביורוקרטיה של הכישלון
לז שאפשר שחשבו בזה הוא לטת
 לקצור בלא לאומי שובניזם רוע

אינדיווידואלי. שובניזם
 בכל למנוע במיוחד לייעצם עלי
 החברה באופי כולל דיון מחיר

 הדרכים תאונות של והקשר הזאת,
 ולאסטרטגיה להתנהגות לאופיה,

 בהם בוטח שאני אלא החברה. של
 מליצותי־ את לכלכל יודעים שהם
נטויה. היד ועוד הנה

 בבורסה לכדרדר להמשיך אפשר
 המילכוד כי בכנסת, כסף ולעשות

!טם־טם ! הנכונה בדרך —
קרית־אתא ,3זא גור אידן


