
ב״הארץ״ זאב של קריקטורה
משכורות 119 של חיסכון

 בעיות עקב — פופולארי יהיה לא הליכוד
 וההסתבכות מצריים עם הקר השלום כלכלה,

והסתלק. ההגיוני הצעד את עשה הוא בלבנון. :
 זו שהסתלקות מחייבת, הציבורית ההיגיינה

 שנעשו למעשים מאחריות מיפלט לו תשמש לא י
 ה״כלכלה דוגמת עוזריו, ועל־ידי על־ידיו !

 מהם נהנה ואף יד להם שנתן צעדים הנכונה״,
פוליטית. מבחינה

 המדינה, בהידרדרות העיקרי האשם הוא־הוא
 הבלתי־מגולח. זקנו מאחרי להתחבא יכול ואיננו

בחומרה. אותו תשפוט ההיסטוריה
גבעתיים פיינר, אלי

במחלוקת שבתו!
ממי־ יותר הרבה עולה הדמוקרטיה

עריצות. שטר
 לשבות ישראל אזרחי זקוקים מדוע

 זה — לעיריות בוחרים הם שבו ביום ממלאכתם
מובן. לא באמת

 הרבה היא הכנסת שבהחלטת הבזבזנות אבל
 נגד העצבנית הציבורית מהתגובה מפחידה פחות

 על רולארים מיליוני עולה ״זה השבתון. ן
 רטן זה,״ את צריך ״מי החנווני, התרעם חשבוננו,״

 שלא כדי החוק, את ״הפרנו העיתונים, מוכר
 של חסרת־האחריות להתנהגות להצטרף

התעשיין. התפאר הפוליטיקאים,״
 כי הסנדלר מחר יאמר כך, ימשיך זה אם

 יותר באמת זה חברי־כנסת 120ל־ ״משכורות
 את שיבטל העריץ את ישבח והעיתונאי מדי״,

 ומסתפק חסכן שהוא ״משום הדמוקרטיה,
 של חיסכון בכר יהיה ספק, אין צנועה.״ במשכורת י

מקופת־המדינה. משכורות 119
חיפה נאור, גבריאל

יוסף מבוקש:
 נפטר מברלין דויטש ארמין מר

 נמצא האחרון בזמן ברוטרדאם. 1979ב־
 את ממנה הוא שבו שלו, לצוואה נטפח
סבי או מתל־אביב יוסף אחד ידידו,
 500,000 לו ומצווה כיורשו, בתה,

הולנדיים. פלורינים
 אלי לפנות מתבקש יוסף מר אותו
 מדוייקות רציניות, הוכחות ולשלוח

זהותו. על ומפורטות
בך־גל, ישראל יום!* עוח״דיו

גרמניה גויס,
המבקש. של כתובתו •
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 העירייה דת
הפועלים זרת

בתל״ הקואליציוני המשא־ומתן
 בליבו נוגים הירהורים מעורר אביב

הקורא. של
 בכנסת הדתיות הסיעות כי לחשוב, מקובל
כלשון־מאזניים מעמדן את מנצלות ובעיריות

 בענייני־הדת. ויתורים הרוב מסיעות וסוחטות
 כששמעו, תל־אביב מתושבי רבים כה שמחו לכן

 והמערך, הליכוד הגדולות, הסיעות ששתי
 שתהיה קואליציה, להקמת משא־ומתן מנהלות

החזית־הדתית. מלחצי משוחררת
 שלא אותם של נחלתם רק היתה זו שימחה

העירונית הבחירות מערכת אחרי בקפדנות עקבו

בן־מאיר תחליך־דתיים
תחבורה ללא - מנדטים עשרה

בן־מאיר. רב סיעת־המערך, ראש של והתעמולה
 תל־אביב פועלי מועצת מזכיר הפעלתן, הח"כ

 הבוחרים לציבור שעבר החודש כל במשך התחנף
 מונע שאינו על להט שלמה את התקיף הדתי,

 לשלול אפילו דרש בשבת, לים ציבורית תחבורה
בשימחת־התורה. בהקפות ההשתתפות את ממנו

 יהיו מה לנחש קל לא כזה, עירוני מצע עם
 כסגן־ראש־ בן־מאיר של הראשונים צעדיו

 תסחוט המנדטים עשרת בת סיעתו העירייה.
 יותר הרבה מפליגים ויתורי־דת מצ׳יץ׳

כה. עד הדתיים ארבעת לעשות משהצליחו
 ועם — הדתיים עם קואליציה עדיפה כן, אם

 עם קואליציה על בשבת, תחבורה
בשבת. תחבורה וללא — תנועת־הפועלים

תל־אביב שביט, משה

הקוראים לידיעת
 מתפרסמים קוראים מיכתבי
 מתוכנם המתחייבים בקיצורים
 תינתן עדיפות מקום. ומשיקולי

 מודפסים קצרים. למיבתבים
 אליהם שצורפה במכונת־בתיגה,

 בעי* מיבתבים הכותב. תמונת
 המערבת אין יפורסמו. לא לוגדשם
 שנתקבלו המיבתבים את מחזירה

בה.
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במקום חופשית חניה - תשלום ללא ת.ד. שרות

םס ו ס ר ל כ א י ד י א
רצון* 20.00 - 7.30 פתוח ת״א, 110 גבירול אבן

03־227117/8
מפעל עצמאי-מנהל

ה באם ת  לצורכי יותר או אחד כלי־רכב מחזיק א
בל עסקים, ומיוחדות. מעניינות הצעות לקבל תו

רבב״ השכרת ב״רולי
 גדלה המימון, ויוקר האינפלציוני החוק בעיקבות

שכרת כדאיות הרכב. ה
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שרדך בך לפגוש ישמח שלנו המכירות איש  במ
מדוייקת. אינפורמציה למסירת

רכב" השכרת ב״רולי
 ומסחריות פרטיות מכוניות

האחרונים. מהמודלים

שרותך ה שעות 24 ל מ מ בי
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בלבד אשראי כרטיסי לבטל׳

 לספרות הישראלי המכון
ופדיקור קוסמטיקה נשים

ם ★ קורסי
 מניקור פדיקור - קוסמטיקה - נשים ספרות
(אפילציה) לצמיתות בחשמל שיער הוצאת

יופי ומכון סלון *
 טיפול פסים, צביעות, סלסול, החלקות, תספורות, תסרוקות,

ובטעוה לצמיתות(אפילציה) סיער הוצאת איפור, פנים,
כלות הכנת ★
/ \ מעולה עורות * עממיים מחירים *

229388 ,226066 )4 (יודפת 190 דיזנגוף ת״א,
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