
רזחדדולדדו
במדינה ביותר החי העיתון

לופו ובנצי פז אלכס שרכים • 9 מס׳ גליון

 הכלכלית כנית1הת מבטיח: צר1הא
ת את תחסל ו ! משכנ י נ העו

 ארטילריה, ויחידות חיל־־האוויר הפעלת של רות את יחסלו צה״ל, בשיתוף מישרד־האוצר,
 מם־ אולם מילחמת־הלבנון, לקחי את שיישמו התוכנית של הבא בשלב מישכנות־העוני

בכך. צורך כל יהיה לא שכנראה תבר האסש־ נשקלה המיבצע במיסנרת הכלכלית.

 הגזירות
 לא הכלכליות

 בשכירים פגעו
הישראליים

 שכירי־ה־ של בשברם
 השוהים הישראליים, חרב

א ובמוזמביק בזאיר ל ת -

מחירים בודק ישראלי שכיר

 אף על שחיקה, כל היה
האח העלאות־המחירים

רונות.

 מל♦ מדד
 על ♦עמוד
אחד אחוז

 הראשון המדד יולי, חודש מדד
 התוכנית של ההתייקרויות את שישקף

 ממנו $29׳ כאשר ,30־!? יהיה הכלכלית,
הראשון. האחוז על יעמדו

קטגים פחים
ל שהחליט במבוקו, מוזו

 העולם את להקיף שבוע פני
 נטרף (גלגיליות), סקטים על

 בגן- נמר על״ידי חלקית
 ובכך לונטמבורג, של החיות

לקיצו. המטע הגיע
ל הנמר התנצל ״סליחה״

שמ ״חשבתי במבו, מו פגי
בשק ולא בסטייקים, דובר
טים.״

מישרד־האוצר לפני הכלכלית התוכנית נגד סוערת בהפגנה מרובות־ילדים אמהות

נמשכת
הבזבזנות

בדלק
ממ מחירי־הדלק, עליית למרות

 גילה זאת רב. דלק לבזבז הציבור שיך
 נזקק־סעד שעוד אחרי שר־הרווחה,

 על במחאה ילדיו את לשרוף איים
הקשה. הכלכלי מצבו

 את בחומרה רואה מישרד־האנרגיה
 ב־ נוספת העלאה ושוקל הפרשה,

 מוחה, ההסתדרות אולם מחירי־הדלק.
 רק תאפשר כזו שהעלאה בטענה
 את לשרוף גבוהה הכנסה לבעלי

ילדיהם.

עוגשיס
מדמלעלס

 שקל 160 שגבה קיוסק, בעל
 150 שמחירו קרטיב, עבור
 אלף 20 בסך לקנס נידון שקל,
 שגבה שיווק, רשת מנהל שקל.

 הכניס המחירון, מעל שקל 10
 בסך נוסף רווח לקופת־הרשת

 באות וזכה דולר, אלף 20
המצטיין. העובד

שדאל מדינת ׳צ״יא^י־

מע״מ תאוות
 לחד המע״ם אחוז בהגרלת

 השבוע, שנערכה יולי, דש
.15 המיסםר בגורל עלה

ש ברא

ה אחרי החיפושים נמשכים
ג׳. חבילה של השחורה קופסה

ב ההליכה מחיר יועלה לא
האוטובוס. תוך

■
ב יוקם חדש מיגדל־פיקוח

 בהט־ הריבוי בעיקבות אוצר,
ראות־מחירים.

 שכתבה כנופיה נלכדה
 למכונות■ מיכתבי-סחיטה

כביסה.

ב חזר בצה״ל קרבי חובש
 בית־ ספסלי את וחבש תשובה,

אישית. בתחבושת המידרש

 לתפקיד גרומיקו העדפת
 פני על ברית-המועצות נשיא

 כי מוכיחה, ספרדי מועמד
כ העדתית ההפליה נמשסת

זו. ארץ

■
צמיגים. בלי עשן אין

ויצירתו חייו - ביאליק ח״נ
בספרות לנבחני־הבגרות מיוחדת מהדורה - דובשנית ער־ידי ומבוערים מפורשים

 התקשה 15 גיל ועד מאחר מאום, ידוע לא ביאליק של ילדותו על
 למעשה נכתב זו, לתקופה כטעות, המיוחס, ״ילדות״, שירו בכתיבה.

 כשבל-כולו ברמת-גן, בטציטריום שהותו בעת (שישים), 60 בן בהיותו
היותר. לבל ,6 בנות בלונדיניות לקטינות מתאווה

 עצמו להקדיש החליט כן ועל בשביתה, מודיו היו לבגרות בהגיעו
 אגודלו, את לקטוע ממנו מנע זה צעד לכתיבה.

 אולץ והוא ההם, ביטים רוסיה יהודי כמיגהג
 מידות. בשתי עליו קטן שהיה הצר, לצבא להתגייס

 ושם, לקורט-קצינים נשלח שרותו תחילת עם מייד
 בוכב את מצא לא שבו נושל ניווט-לילה לאחר
 נידח״. ־כוכב הראשון: שידו את כתב הצפון.

 ״חניך ושירו מהקורס ח״נ נזרק זה אירוע בעיקנות
 הצבאית, הצנזורה על-ידי לשידור נפסל מודח"

 הצטרף הדחתו אחרי תלמידי-התיבון. לשימחת
 שיריו: את כתב שם הפרידות, נהגי לגדוד ניאליק
 על רישיון והוציא העם״, חציר ו״אכן ״פדרה״

טוסטוס.
 דת, וכסמל לאומי כסמל גיאליק שימש בגדוד
השחיטה״. .על שנקרא: מאמרים קובץ ופירטם

 קימעוגי, במיטחר לעסוק פנה השתחררו עם
 שמכר אחרי תרמ״ח, בטונות הרגל את פשט אולם

 ״זריתי בשירו נמצא זו לתקופה ביטוי בהקפות.
הנחתי״. לרוח

 פנה הכשירה, בעבודת־המסחר ידו צלחה משלא
 את כנופייתו וחברי הוא פרצו רואה" ובאין אחד ״אחד לפלילים.

 אחרי־מעשה, בו בגדו חבדיו-לשוד אך בירושלים, הבנק כספת
ו עימכם חלקי ״יהי - ה״צפירה" דפי מעל לעברם זעק ושבור״נפש

 את העביר והוא ״הצפירה", עורך של בעיניו לצנימים היתה זו שירה
 ביותר זכור בחייו זח מפרק לעקרת-חנית. למדור הצעיר המשורר
 אש על תפוח ״בשל במילים הפותח תפוח", ״בשל השנה: לראש מתכונו

 שומרי- לאגודת תרומתו לטוב זכורה כן דקות.״״ 20 במשך קטנה
לילה". ״רזי פיזמוגו את הקדיש שלהם מישקל,

וממקומו ירושלים, נית״ר של מושבע מעריץ היה ביאליק ח״ג

 ״מאחורי את רשם הוא מיזרחי יוסי השוער של גבו מאחורי הקבוע
 היו אלמלא בית״ר, של האליפות שיר להיות אמוד היה אשר השער״,
בחיפה. צמד חוטפים

 בראשו נפגע האיצטדיון, לעבר דרכו עושה בעודו השבתות, באחת
 המנתחים איזמל ותחת זעירה, נהגת על-ידי וברח״ ״פגע בתאונת

 מי איש ידע ו״לא ׳ פניי על ״חלפח לרופאיו חכתיב
לרוב, גידמים נמצאו החלים שבה במחלקה היא״.
 לריעיז ידכם*. בקוצר שוב ״ראיתיכם כתב ולהם

חדש״. ״מנהג לקונית: השיב נפגע ממה השואלים
 שמור המלא (השם ח״נ שב החלטתו עם

 אודות כתבת-תחקיר לעריד נשלח לאונו, במערכת)
 מן אור ש״ראה ״אלמנות" שירו מכוני״היכרויות.

 על הייט דוח פירטום לפני שבועיים ההפקר״,
גרושות. עם במגעיו עוסק האשה, מיניות

 לחסידי נתון היה וליבו מאמין, איש היה ביאליק
טובה". אבן ״למי תפילה בשיר עודדם והוא דמות

 הטוב ידידו עם תתייעץ בחייו מסויים ובשלב
 ״מה בפניו. התחנן - רב״ אהיה ״תאמר אחד-העם

 תהיה ״לן - אחד־העם מזדעזע - דב״ מה אווי רב,
 וחשף מיקצועית הסבה עבר ביאליק ואכן, קברן״.

 ״תרזה בשיר אצגלוניץ תרזה של גוויתה מוציאי את
 נוטפים שירים מעפר״. מתנערים ו״הם יפה'

מדבר״. ז״מתי ז״ל ז״ל לו ״צנח הם זו מתקופה
בן־אמוץ, מדן ביאליק הושפע חייו כל במשך

 אוהב הוא והיכן ומתי איד מדיי לשבועון־גשים בראיון וכשנשאל
 היום״ ״בערוב ״בשדה' היטוט: ללא השיג במישחקי-אהבה, לעסוק

הספרים". ארון ״לפני - ״לבדי״ בעיקר אך המידרש״, בית טף ״על
 תלמידי על שמא הוא כן ועל תמוז, א בכ״ נפטר האיש ביאליק

 לזכור עליהם היה - הולדתו יום - בטבת ב״י׳ מת אילו שכן התיכון,
שניים. ולא כלגד, אחד תאריך
 הנקראת ניאליק, ח״נ של האחרונה יצירומ מקום, מכל
 אחרי שבועיים הלאומי המשורר על-ידי נכתבה מותי״, ״אחרי

.* הלווייתו.
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