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 ;התפקידים כל את היום ממלא
 _ טיפות - עוצמה. רב תרכיר - ״לפיל״
 לפי במים מדללים — מספיקות אחדות
 ופורמייקה, חרסינה לניקוי הרצוי, הריכוז

 ואמבטיות כיורים רצפות, להברקת
 צבע משטחי של הטבעי הגוון ולהחזרת

וסקיי.
 :העדינה לכביסה ההפתעה — ״לכל״
 עדינים אריגים ובזהירות במהירות מכבס

 .נעים. ניחוח להם ומוסיןף
 הרמטית סגור פלסטי במיכל — ״לכל״

 לנסיעות אידיאלי לטילטול: ונוח
ולטיולים.

פזכים. מבית מתקדם מוצר עוד - ״לכל״
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נק פזכינו-והכל של לכל״
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 ולגדל עצים לטעת ץ הירקרק״ ״קו
 תחת לגור ואפילו / ירק גני

 נסבל זה ואין / נוכרית״ ״ריבונות
 ריבונות תחת יישארו שיישובינו

הזאת ההתעקשות האם / י מצרית

 אולם טלוויזיה, חדר יש במחנה
 חדר כוח, חדר סרטים, להקרנת

 ו־ בר מכבסה, קנטינה, ביליארד,
חדר־אוכל.

הצעי מהישראלים לרבים עצתי
ב טוב כסף לעשות שרוצים רים

חקק וכלפור הרצל
קוהלת אמר הבליס הבל

מרמ אינה / הנטועים עקירת על
עיוועים״? של ״שלום על בעליל זת

אי אינה מילחמה אבנרי, צדקת,
 כזב הוא שכזה שלום אבל / דיאל

 של שלום מטוייח, שלום / מעורפל
 לעצור בו יהיה לא וכוח / קרטון

 השלום ל״׳עת אם גם כי / שיטפון
ו נפגשים אכן / משתנים״ דברים

 וסועדים / משנים יריבים חיים
 להוכיח / תאנה ותחת גפן תחת

 / השתנה באמת באמת שמשהו
ל אי-אפשר ותאנה גפן ותחת
 אם נטיעות, עוקרים אם / סעוד

ב אגב: (ודרך נטיעות... עוקרים
 / כף פרק דברים מילחמה, חוקי

בעת אפילו עצים לעקור נאסר

יתשליס חקק, וכלפור הרצלקר

ה ב ת כ א ה ת1מע ל רוז
 בדרום־ העובד ישראלי

הכת נגד מוחה אפריקה
 ב- העובדים תנאי על בה

 (״העולם דרום־אפריקה
).2318 חזה״

ה נוספים ישראלים 80ו־ אני
 הכתבה הזדעזענו. פה נמצאים

אנח בשטח. האמת מן ההיפך היא
 נתינים אלפי עם במחנה חיים נו

ה ספרדים. אירים, אנגלים, זרים,
 בייחוד הולמים, והתנאים אוכל

ב חלש העבודה ששוק בתקופה
שדו מישפחות בעלי יש פה ארץ.
 רבים דולרים לארץ להכניס אגים
 של שמץ שהיה במידה חודש. מדי

 חושבים היו לא זו, בכתבה אמת
חוזה־העבודה. להאריך ישראלים

 משרתת לא זו כתבה כן, כמו
 מקלקלת היא ההיפך, עניין. שום
 דרום־אפרי־ ממשלת של שמה את
 מישפחות, לעשרות וגרמה קה,

במ נמצאים ומפרנסיהן שבניהן
לעוגמת־נפש. קום,

 טרנסוואל, מזרח סטפל, ד.
דרוס־אפריקה

 המחנה השוואת מעצם הזדעזעתי
אב יואל למחנה־ריכוז. בסקונדה

 ניצול־ הוא הסיפור, מספר שלום,
 נראה כיצד לדעת שאמור שואה

 מהם יודע בטח והוא מחנזדריכוז,
הספק למזלי כזה. במחנה התנאים

ב דכאו הריכוז במחנה לבקר תי
׳ש אומר אני ואם מינכן, פרברי

 לעומת ׳גן־עדן הם פזז התנאים
טועה. אינני אז דכאו,
ב שלושה או שניים ישנים פה
 בתור ואמבטיה שירותים עם חדר

החדר.
ו מרווחים מסודרים, החדרים

 נוקפים לא שאנחנו למרות נקיים
 והסידור הניקיון על לשמור אצבע

חדרנים. יש החדר. של

 לכאן. לבוא מאוד קצרה תקופה
ו יפהפיה מארץ ליהנות אפשר

מכניסה. מעבודה
דרוס־יאפריקה סנוקדה, אבי,

למדינ גישתכם את יודעת אני
וכמו בדרום־אפריקה ההפרדה יות
 זאת, שוללת בגישה אני מצדדת בן

הדב את לראות צורך יש אבל
כישרא ולנו באובייקטיביות, רים
 במדיניות להתערב מה אין לים
ושורשים. סיבות יש לה ישגם זאת

לישרא מתאפשר בדרום־אפריקה
 להרוויח מסויימות משכבות לים

 את ולשפר משכורתם את בכבוד
 את להאדיר וכמובן חייהם, רמת
 ובאיבר עבודתם ברמת ישראל שם
העוב לשורות ׳שיסתננו טבעי יתה.
 רצויים, שאינם אלמנטים גם דים

 אין אך ממולדתם, רחוקים בהיותם
 שלהם סיפור כל על לקפוץ צורך

 בדרום־אפריקה, עובד בעלי כסקופ.
ל מרוצה וחזרתי אותו ביקרתי

ילדי.
ישראל אוחיוניגה, סימה
• • • י

גז1ה תמיד
ננדל״אוזוז מה שמע מי

במדור אודותי שכתבתם הקטע

רוזנבדום קוראה
מוחה

האח בגיליון הזה בהעולס אנשים
כפול. וצער רוגז לי גרם רון

)20 בעמוד (המשך
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