
המדינה: מתושבי 257״ ריאות זיהום
 הקרון החרטת 1
ל ומפד״ ״עבודה״ שוי של

 מרעיל גאז טון 120 שתפלוט — ד׳ רדינג הקמת בעד הצביעו אלה שרים
 את תסכן התחנה כי הבריאות שר אזהרת את ששמעו על״אף — ביממה
 התחנה כי הילדים רופאי איגוד אזהרת וע׳ו־אף העיר, תושבי בריאות

העיר. ילדי בריאות את במיוחד תסכן

השרים: 14 ואלה
הממשלה ראש אשכול, לוי

.ייהרס לא העולם — בתל־אביב ד׳ רדינג תקום אם גם :שאמר מי . . !
ספיר פנחס

 !יש מה :שאמר מי תל״אביב. זיהום במבצע המכוונת והיד הרוח״החיה
.ן זיהום־אויר אין בניו־יורק . .
שפירא שמשון יעקב

 על להגן הנועד ד׳), רדינג (חוק אנטי־דמוקרטי חוק היוזם המשפטים שר
הנפגע. מפני המפגע
שפירא חיים משה

 אולץ כנוביץ. חוק ביצוע לאי הראשי האחראי לשעבר) (ובריאות, פנים שר
רעש. למניעת תקנות להתקין העליון בית״המשפט על״ידי

 כרמל משה גלילי ישראל אבן אבא
שרף זאב ורהפטיג זרח יר ד אלון יגאל
ששון אליהו ישעיהו ישראל ארן זלמן
גבתי חיים

ע — בורג יוסף ד״ר מנ בלבד נ
 האויר זיהום ;חדיזלים עשן ונגד בתל״אביב ד' רדינג נגד אני :שאמר מי

.נסבלת בלתי תופעה הוא . . !

 עליהם שהוטל לתפקיד שהתנפרו השרים שני ואלה
______________:המדינה על־ידי .

ם) ברזילי ישראל ״ פ מ )
 אקפי מאות בן כרך לתושבי תזיק ד׳ רדינג כי הקובע הבריאות שר

 הממשלה מחליטה כאשר מתפטר אינו אולם — ומבוגרים ילדים
 אי־ להביע ב) ;אלפים מאות אותם של בריאותם לסכן א) :קולות ברוב

ולמשרדו. הבריאות לשר אימון
 עושים אינם אחרים שרים גם ;להתפטר בדעתי אין :השר של ״הסברו״
. . . ת א ז
(ל״ע) קול משה

 תמימה שנה שבמשך לאחר בת״א, התחנה הקמת נגד הצביע זה שר
 גם בת״א. רדינג להקמת שערי) יהודה סגנו עם (יחד הלןרקע את הכשיר

 ״ישקול״ כי הבטיח ל״ע שבהנהלת אעפ״י התפטר, לא הפיתוח, שר הוא,
. צעד . . ה ׳ ז

 :השרים האופלוסיה בריאות הרם נגד הצביעו מהנ״ל, להבדיל
״ל) בגין מנחם ח ם) בנטוב מרדכי (ג ״ פ מ )

 למניעת הציבורית המועצה
(מלר״ז) וזיהוס״אויר רעש

( שו מ ש מ  ל
ש^0ם ם9 מ

אשה בבגדי השראה

ו ו נ )

ת ל ה נ ה
חשבונות

 היה קוזין מורים הצרפתי לסופר
 כאשר במינו: מיוחד השראה מקור
 את המתארים פרקים לכתוב ישב

 היה אשה, של. ורגשותיה קורותיה
 נשים, בגדי של שלמה מערכת לובש
 ובתכי במגבעת וכלה בלבנים החל

 לו יעזור הלבוש כי בתקווה שיטים,
 אולם נשים. ולהרגיש נשים להבין

להר המסכן קוזין מר היה יכול איך
 שחשה נהדרת הרגשה אותה גיש

 המיני־ את לובשת כשהיא אשה,
 היה יכול איך ?,״מרסי׳ של גרבונ־ם

 מלחץ השחרור טעם את לטעום
 כש־ אשה שפועמת וגומיות, ביריות

 הרגל לעור נצמדים המיני־גרבונים
ה הפאטנטי הסרט בעזרת לחץ ללא

 חיטובי על להפליא ונמתחים מיוחד
 כל אבל זאת, יבין לא גבר הרגליים?

 מיני־גרבו־ ־חז׳קא מדוע מבינה אשר,
 לזוג) ל״י 4.50 (רק ״מרסי״ של נים
זו. לעונה הנכון הדבר הם

בבו־בי סאחיגנת נענים

ן ו כ מ ב

,ג מזורז בוקר קורס *
ג׳ רגיל ערב קורס *
ד׳ + ג׳ משולב קורס *
ד׳ למתקדמים קורס *

: ה ח י ת פ ה  
ם אחרי י ג ח ה

 ,7 סמולנסקין רחוב תל־אביב,
 .90 בן־יהודה מפנה

 על-יד ,21 הילד שדרת רמת־גן,
״אורדע*. קולנוע

יחדשו אם יהיה זה כךבמדינה
חקלאות

—י——גגועליציה
ידקית ושאר
ל עמוק נגע הפועלים מפלגות איחוד

 מחצור־הגלילית. תליות החברה של ליבה
 מסעיר, כה באורח עליה השפיע הוא
 על החליטה קשים לבטי־נפש שלאחר עד

 סיעתה, את נטשה היא הנכון: המעשה
 פינקם הוציאה אפילו למערך, עברה גח״ל,

החדשה. במע״י חבר
חב גם הייתה חליוה שהחברה העובדה

 רק גח״ל מטעם המקומית המועצה רת
 ה־ נאמנותה את בעליל להוכיח לה סייעה

 פירקה שבוע באותו עוד החדשה. פועליה
 של המקומית המועצה את חליוה החברה

 שעד המועצה, וראשות הגלילית, הצור
 של קואליציה בידי נתונה הייתה עת אותה

מע״י. בידי בשל כפרי נפלה מפד״ל־גח״ל,
 שדרכה אלא אחוזים. שבעה-עשר

נר לא חליוה החברה של האידיאולוגית
חב לכל מידה באותה אידיאולוגית אתה
ש טענו, במקום אנשי־גח״ל במועצה. ריה

הע בנפשה דווקא לאו התעורר הקונפליקט
 אלא חליוה, החברה של והרגישה דינה
 הקודמת. הקואליציה הנהלת לבין בעלה בין

 קטנוניים, אותם הסבירו חליוה,״ ״החברה
 ל־ וירקות ביצים של הקבוע הספק ״היתד,

 קיבלה המקומית, המועצה של מטבחי־ההזנה
 ל־ אלה חשובים מזינים חומרים הבאת עבור

 ותקילין טבין אחוזים 17 בית־הספר מיטבחי
המקומית. המועצה מקופת
 של הרך לליבה כל־כך שנגע ״ומה
 מלעיזים, אותם הסבירו חליוד״״ החברה

הפו מפלגות בין האיחוד כל־כך לא ״הוא
 החברה של בעלה בין הניתוק כמו עלים,
 הקואליציה.״ הנהלת לבין חליוה
 החברה את מכנים הם מדוע שמסביר מד,
הע בחוצות על־ידם שהופץ בכרוז חליוה
כלנתר: הגברת בשם הגלילית יירה

ער ב בצ בג ר מזד׳ע־ם אגו ל־־צ־ה1י1ו

הסכם פטירת עד

ירקות,-י וטאו הביצים
 המשנה נרחבת ותקבר קבח־תליס מרחבת תצא ההרזיה

 כדנתר גברת 1ר/עומיו הסכז־ דבר•
ת׳ ערבם ה::!!!* ער והירקות הביצים עול והבשל׳ט־ התזזנ

דרכי־אד□
הדרכים מעניש

 אותן אהב הוא טרמפיסטיות. אהב עמוס•
 אהב הוא ופטפטניות. חיילות צעירות,
 אן. מדגם הקטנה במכוניתו איתן, לשוחח

 הצבא, על איתן דיבר הוא פרעץ. יו. אס.
 שהיה עד — תנאי־השירות על היחידה, על

לספר. שאסור דברים מהן מוציא
אותן. ומעניש — כועס עמום היד, אז

 לכתב עמום הסביר פושע־מין,״ ״אינני
 עלי שמספרים מה נבון ״לא הזה. העולם

 את להסיר אותן מאלץ אני כאילו —
 בקושי אני בעכוזיהן. וחובט התחתונים

בכוונה.״ לא — בברך ככה אולי בהן. נוגע
 חשב כך פסיכיאטר. אצר טיפול

 כבריא, עליו שהכריז שלו, הפסיכיאטר גם
 גם חשבו כך שנתיים. בן טיפול לאחר

 של שורה עליו שהטילו שופטי־השלום,
 וכלה קנם לירות 20ב־ החל עונשים,
רישיון־הנהיגה. בשלילת

 הנתנייתי, שופט־השלום חשב כך לא אך
 במיקרה שעבר בחודש עמוס הודה לפניו
 הנהג את דן הוא תקיפה. של נוסף

בפועל. חודשי־מאפר לשלושה
 לי חייב ״הצבא עמום, הסביר ״בעצם,״

 לפחד מתחילות החיילות בגללי תודה.
 אולם צריך. שלא מה מפטפטות ואינן

 ומנקודת־מבטי — החוק של מנקודת־מבטו
אשם.״ אני — שלי

 בפד הבא השני ביום עמום כשיעמוד אך
שלו על ויערער בתל־אביב המחוזי השופט

 יבקש: הוא עליו, שהוטלו חודשי־המאסר שת
 בגלל שניכשל ישר אדם אני עבריין. ״אינני

 עליו. להתגבר יכול שאיני דחף נורא, דחף
שאנס!״ לי תנו

 על-ידי לפירמום נאסר המלא השט *
ביתיהמשפט.

בהו־הבית הקורבנות את

 שבועות ׳מספר כבר נבחרו הקורבנות
 בני כבשים שלושה־עשר — לכן קודם

 — נולד שטרם כשה תמימים שנתיים,
 כדבעי. שישמינו כדי כרי־דשא על והורבצו

 בפינת בפחד מצטופפים הכבשים היו עתה
 המיזבח מן הרחק לא המגודר, השטח

 דמם, את לקלוט שנועדו ותעלות־האבן
 בידיהם, השלופות מאכלותיהם השוחטים,

 שביקש מי לכל הדגימו הקהל, בין סבבו
השחיטה, זה. את עושים איך לראות

אטראקציה. שימש ואנשי־הטלבידה, צלממז

 וצהוב־ לבן־זקן — מהם אחד הסביר
מסובכת. מלאכה היא — שיניים
 בשבט השחורה, באפריקה קרה לא זה
 ישראל בתחומי השבוע קרה זה נידח. זולו

הר־גריזים. על השומרונים בזבח הנאורה,
★ ★ ★

ב־ הופיע ראשונים, דימדומים ם
 טלית עטור הגדול, הכהן מעלה־־הדרך 2

 בני־השבט כל את בעיקבותיו מוביל לבנה,
ש שכם, תושבי מהם, אחדים לבושי־הלבן.

שבו שם נמצאו כבר הר־גריזים, למרגלות
אחדים. עות

 האוויר בשביל חשבוני, על לכאן בא ״אני
משכם. מורה אחד, הסביר לבלות,״ וקצת

 הכהן כשפצה לחלוטין כבר ירדה השמש
 בתפילת־הזבח, כהן, בן־יצחק עמרם הגדול,
 הצטרפו אט־אט העתיקה. השומרונית בשפה

משוכלות. ברגליים שישבו בני־השבט, אליו
 קולני. לפיזום הפכה החרישית התפילה

 ביחד, שנתכנסו השומרונית העדה בני 400
לאקסטאזה. ניכנסו שנה, 40 מזה לראשונה

השוחטים, הגדול: הרגע שהגיע עד
 מטר, חצי כדי ארוכים בחלפים מזויינים
 בידי־הילדים. שהוחזקו הכבשים על הסתערו

 הקורבן של וצווארו — אחת איבחת־מאכלת
 מאבי־העורקים בחופשיות זרם הדם בותק.

 כל שהקיפו השומרויים, עשרות ד,שסוע.
השותת■ בדמה ידיהם טבלו — חיה

 את, האחת בידו החזיק לבן־הזקן השוחט
טבל השנייה ידו ואת האדומה, המאכלת
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