
זו תיכוניסט: ,15 אבן־טוב, שי
 במימסד. אמון כל שובר זה גניבה, ממש

 ביום — ליום דולר אלף לי היו אילו—
 אחרי סטריאו, קונה הייתי .הראשון
חדש. מחשב יומיים

ר הוא מק: עובד ,47 כהן, אבנ
 בושה זאת לבית־הסוהר. להיכנס צריך

 דבר, כזה שאיפשרנו לכולנו וחרפה
 כאלה לו שנתנו ולבנק, לו בושה וזאת

סכומים.,

אופנה: מעצבת ,30 היימן, תמי
 זה הזה. הסכום בשביל עבד לא הוא

 קודם לי שיהיה פרופורציה. ללא מוגזם
 לבתי־ אתרום זה אחרי ביום, דולר אלף

״יתומים.

בדים, סוחר ,24 סטמטי, מיתין
 ולא בעדו לא אני מתורכיה: עולה יי

 בתורכיה אצלנו שבטוח, מה אבל נגדו,
 לו היה לא שמה לקרות, יכול לא זה

 מרוויח בתורכיה בנק מנהל טוב. סוף
כסף. הרבה וזה דולר, 700
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ישאל־בזק מ עדך

תל־ ברחובות
לעמוד נדי אביב

הציבור יחס על
 סכום זהו לחודש דולר אלן! 30

 זה — ליום דולר אלן! מופשט.
 צוות• מוחשי. להיות מתחיל

 ליד השבוע התמקם המישאל
 של המרכזית המינהלה בניין
וש העוברים את ושאל בל״ל,
 ומה הפרשה, על לדעתם ביס
 של שכר קיבלו אילו עושים היו

 מסכימים כולם ביום. דולר אלף
להע הציע אחד שערוריה. שזו
לכלכ פרם־נובל את ליפת ניק
 אותו הישווה אחר נכונה, לה

לע אפשר מה לבאבא־סאלי.
די לקנות רוצים בכסף? שות
 אחרים לסבתא, או לעצמם רה,

לחדל, לנסוע משתוקקים

ה ת ת ״ ״ ה מ ת א

 זה בגדים: יצח ׳29 היימן, משה
נת לא זה רשמי. שוד בצהרי־יום. שוד
 הצווארון של המאפייה זוהי בהגיון. פס

 ביום? אלפיה לבזבז אפשר איך הלבן.
למישרד־השיכון. הלוואה נותן הייתי

 שיהיה מזכירה: ,21 הילל, איריס
 באותו לחולי לו ושיהיה לבריאות לו

 מאוד. טוב חיה הייתי כזה בסכום הזמן.
בגדים. קונה מטיילת,׳ לחו״ל, נוסעת

קיבוצניקית: ,21 ספרדי, אורית
 ולחלק הכסף את לו לקחת צריכים

 להעלות צריכים כולם. עם בשווה שווה
 שחשפו טוב הזוטרים. משכורות את
 לסבתא קונה הייתי הזה בכסף זה, את

דירה. שלי

יצרףבגדים:כדור ,30 מאיר, אלי
 כולל לו, שנתן מי ולכל ליפת בראש

המפ כולל הדירקטוריון, וכל הורוביץ
השלי הפשלה שזו הבנקים, על קחת
 את נותן הייתי כזה, בסכום שלה! שית

לקבצן. שלי העסק מפתחות

 במישרד־ עובדת ,24 בצל, חנה
 הרבה שעשה גדול איש הוא פירסום:

 שלי כסף זה שערוריה. זו אבל למדינה,
 לאכול אי־אפשר אחד. לשמוק שהולך

 לא שכלום כך אוכלת, שאני ממה יותר
משתנה. היה

 החברתי המצב את שמשקפת תמונה זו
רקו הסמכויות בעלי כל שלנו, הרקוב

 וגדל מהשחיתויות מושפע הנוער בים.
בע המדינה את ינהלו ואלה — בצילן
תיד.

צריו פקיד: ,60 פישר, ג׳רלד
 גניבה גניבה, זוהי אותו. לתלות

 כך אתמול, התארסה בתי בעיניים.
 כאלה. סכומים עם לעשות מה לי שיש

 לראות לאומי, לבנק הולך אני עכשיו
האובר־דראפט. עם מה

עקרת־בית: ,46 פרץ, יהודית
 מהעניים הכסף את לוקחים גזלנים.
 בכסף תמיד זה ככה לעשירים, ונותנים

 מה — ליום דולר אלף עם המדינה. של
 יושבת הייתי — בחודשיים לי שיש

וללונדון. לפאריס נוסעת בבית־מלון,
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