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קירשנר אריה הצלומים: בירק מאכילה המדכר כתבחלב משקד, העיר כת

הכנ יו״ר בנאומו גילה, וכאן הברית.
:מכונן הוא אף כי סת,

 ליד מכונן הנני. מכונן אני גם —
 אף מכונן, וככל נאומים. של וינאמו

ידע לא הדינאמו... ליד מתלכלך אני
 שאם ומפחדני, נאומים. כאן יהיו כי תי

 הצבעה גם בודאי תהיה נאומים׳ יהיו
שמית...

 נתקיימה לא שמית הצבעה אולם
מיו בעיות על דברו כאן זו. במסיבה

לי עבודה׳ פריון יצור, :במינן חדות
 בנגעו גם וכדומה. אירגון שיטות מוד

 יוסף מר היה יכול לא אלה, בבעיות
:הכנסת כיו״ר מעורו לקפוץ שפרינצק

לק אצטרך בבעיות, אמשיך אם —
עצמי.. את ולהפסיק ביד הפטיש את חת

 קהל הפטיר בכנסת, כנהוג שלא
 יוסף החבר של נאומו את הפועלים
נלבבות. כפים במחיאות שפרינצק

1 אוגר הוא אח והאזרח
ל מ. סאת רמקו

ם מנ א — באינפלציה מלחמה ה
ר,מם־ סיסמת היתד, זז 0מ

ת רו ת  את הנהיגה מאז שלה ? מו
 מחירים הצנע. משטר

 נלחץ האינדכם הורדו, משכורות הוזלו,
 האזרח במקצת. שירד עד הכוח בכל

 כי באהבה, הללו הפעולות את קיבל
 הלירה של מצבה .הבראת — המטרה

 בעיניו. חשובה נראתה — הישראלית״
 שהוא החדש, המותרות״ .מס בא רד,נד,

 לבטל ומאיים כללי, מם־קניות למעשה
המ שנתיים. במשך נעשה אשר כל את

 השכר גם יעלה ובהכרח עולים חירים
האינ של מחול־השדים יתחיל ושוב —

פלציה.
 לתת העובדים הסתדרות של החלטתה

 אחריה תגרור היא אף לעובדיה הענקות
יגי הפועלים שאר לא־רצויות. תגובות

 של שכרו את מקפיאים מדוע 2 דו
? הפקיד של שכרו את ומגדילים הפועל

דרי כלפי הבנה מגלה ההסתדרות אם
 את גם להבין צריכה היא פקידיה, שת

שכר. תוספת הדורש הפועל
אחורנית... לסוב הגלגל יתחיל וכך

 לא משרד־החוץ בחוגי ״ליטראטור*
ההתקפה מן הופתעו נאיד!

, משה על הגסה גאזיטח״  שרת
ב״ליטראטור־ שהופיעה

 הספרותי(?) השבועון — גאזיטה״ נאיר,
 החוץ לשר המקורבים אחד במוסקבה.

:אמר
הו אילו יותר מופתעים היינו —

 של יובלו על מאמר זה בעתון פיע
הספ מן תרגומיו על ש׳לונסקי, המשורר

 משהו כתבו אילו או הרוסית, רות
 שעריסתו העברי, התיאטרון של בשבחו
 שם כותבים אם אבל במוסקבה. עמדה

 אותו ומעמידים שלנו שר־החוץ על
 שר־החוץ אצ׳יסון, מר עם אחת בשורה

 לא חברה זו הרי ארצות־הברית, של
וכלל... כלל רעה

המוס בעתון המאמר פנים, כל על
 גס סגנון כי נוספת, פעם אישר קבאי
 בפובליציסטיקה באופנה עתה הוא

אוי רק לא בו ומכבדים ד,״ספרותית״
 רק להתפלא יש ידידים. גם אלא בים

קל כמה גם הוסיף לא המאמר שבעל
הע למאמרו ״עסיסיות״ רוסיות לות

מוק...

 ד, ק י ט ם י ט א ט ס לפי צרכנות
ץ מז ״ אירגין מטעם שפורסמה כ

חני מו המאוחדות האומות ",רו
מי 60 יום כל פצים

מי 31 הברית, בארצות עתונים ליון
בב מיליון 30 בברית־המועצות, ליון

 ניר־ משקל לפי מדידה גם יש ריטניה.
 — בארה,״•ב נפש. כל שצורכת העתונים

ק״ג 26 באנגליה בשנה, קילוגרם 31
בפי ,1949ב־ ק״ג 7,9 ורק 1939 בשנת

 — יאפאן ק״ג, 9 — ומאלאיד, ליפינים
ק״ג 1,5 ורק 1939 בשנת ק״ג 6

 — ואורוגואי בארגנטינה .1948 בשנת
 1 — ובורמה סין בהודו, ק״ג. 8כ־

ק״ג.
יש עומדת היכן לדעת היה מעניין

 שאנו לנו נדמה זו. מבחינה ראל
 זו בצרכנות כבוד של מקום תופסים

 כדבר להגיד ונוכל הלוואי עתונים. של
ממש... מזון לצריכת בנוגע גם הזה

ילבינו... בשלג לבניך
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