יודע כי צדקה צריכה להינתן בחושך .לכן
מצא תרופה גם לכך :העניין מעולה בדרך
כלל בשתי הדקות האחרונות של הישיבה.
אם יש התנגדות ,מאשרים את הכל ,פרט
לסעיף שכלפיו יש התנגדות ,מבלי להיכנס
לדיון .עד הישיבה הבאה נערך משא־ומתן
חשאי עם המתנגד ,והמיכשול נעלם.
יש צרות עם החותנת? סובלים מאסטמה?
דרושה החלפת אודיר? עירית חושיסטאן פו
תרת את כל הבעיות.

עיריות
זה קר ה ב כ ר כו ר
ד,גבר הגבוה ,בריא־הגוף ,מחה את הזיעה
מעל פניו העגולות .מעולם לא נמצא אב־

פותחן'מתקפל חינם עם כל קופסת חומוס־טחינה׳ אחד ממוצרי
הפיקניק של ״ ו יטה״  .לרשותך מספר ארוחות מוכנות

לטיול,

ל פי קני ק  1לי ס

מוכן לאכילה — רק לפתוח ולהגיש | :

* משקה תפוזים בקופסה וחדש!(
* חומוס עם טחינה
* לפתנים  :אפרסקים ,אגסים,
מלון ,רסק תפוחי-עץ ועוד

|

| ארוחות מוכנות לאחר  5דקות חימום :

* שעועית אפויה במיץ עגבניות
)במחיר מוצע —  43אג׳(
* רביולי איטלקי מעודן
* ספגטי עם פטריות

להכין בבית ולקחת בתרמוס

* מרק פירות מישמיש ,שזיפים ,פירות מעורבים

שר־הפנים שפירא
מחירו של הנצח

רהם שץ ,ראש מועצת כרכור .במצב פחות
נעים.
האיש שגרם לצרות ישב מולו .היה זה
צבי נתנזון ,נציג מפ״ם• הוא התעקש בגלל
הסכום' הפעוט של  32אלף לירות•
א ש ר די ו א א ש ר רף .יתכן כי שץ,
איש מפא״י ויליד מושב הפועל־המזרחי
כפר־פינס ,האשים בלבו את שר־הפנים ,משה
חיים שפירא ,כי כל ' הצרה היתד ,קשורה
בשמו.
ה ה זוז שבוע אחרי התפוצצות פרשת־
שפיגל .בישיבת ראשי השלטון המקומי קם
עובד בן־עמי הממולח ,ראש עירית נתניה,
והציע הצעה גאונית :שכל הרשויות המקו
מיות תרמנה את תרומתן כדי להנציח את
דמותו של שר־הפניט בעודו בחיים ,בצורת'
״מרכז שפירא״ ,גוש של בתי־ספר ומכוני־
מחקר באזור שפיר בדרום הארץ ,בקירבת "
באר־טוביה*.
כל הנוכחים הבינו את הרמז מייד .שר־
הפנים הוא י המאשר את תקציבי העיריות׳
והמועצות המקומיות• לא כדאי להרגיז או
תו .לעומת זאת — כדאי מאוד למצוא חן
בעיניו.
לכן נתקבלה ההצעה בהתלהבות ,ובו ב־ ־
מקום׳ הוטלה מיכסה עלי יכל מועצה .על
כרכורי הוטל ׳סכום של  32אלף לירות.
פ ח ד ה נ ק מ ה .הכל יהיה ׳עובר־ בשקט,
לולא ׳נתנזון המפ״מניק .הוא קם בישיבת
מועצת כרכור■ וקרא :״האם י כבר נפתרו
בעיות־ ־החינוך שלנו? כמה צריפים אפשרי
להוסיף בכסף זה׳ לבתי־הספר בכרכור? כמה׳
בתי־שימיש בבתי־הספר אפשר לתקן?״
הצעתו :שהמועצה תפנה בתחנונים אל
השר שפירא ,תצביע על מצבה-הקשר״' תב
קש ׳אותו לשחרר אותה מן׳ התרומה ל
כבודו.
חברי־המועצה שתקו• הם השאירו לשץ'
את החובה להשיב :שלא כדאי למועצה ל
היכנס לסיכסוך עם חבר־השלטון־הימק מיי.
הוא הציע לדחות את ההתנגדות .הצעתו
נתקבלה ברוב קולות, .
אולם לנתנזון נשארה המילה האחרונה.
הוא קם ומסר הודעה :״מועצת כרכור נתל
נה 4את הכסף למלפעל זה מתוך פחד מנק־.
: ..׳
מת*משרד־הפנים.״;
* י בנזקזס ש שכן הכפר הערבי סוזאפיר. .,
אחדי מבסיסי זדטיבת גבעתי בקרב על' נגבה.
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בית להשכיר
 3חדרים ,מרוהט ,פריג׳ידר׳ גאז׳
טלפון ,בשכונת וילות ליד תל־אביב.
לטלפן 911784
בין השעות .9—13.00
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וורלד לויד )ישראל( בע״ני

נופש בבתי הבראה בקפריסין
 28ל״י ליום
כרטיס נסיעה היוד וחזור זזינם״־־ *י״
הושמה!
ת״א ,רח׳
עתיד :
ת״א ,רח׳
עתיד :
ת״א ,רח׳
הדרן :
י.ט .כהן  :רמת־גן,
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