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 הודות כיותר גכוהה איכות כעל

 האודיו מעגלי של קפדני לתכנון
 כחזית גדול אוכלי ולרמקול
המקלט.

תתונה
לעין ונעימה נקיה יציכה, חדה,

אלקטרו למעגלים הודות הצופה *
לטל הכלעדיים חדישים, ניים *
פילוט. וויזיה '

!!ניצוב
 עם ויחד כהידורו ומפליא חדיש
יום־יומי. כשמוש נוח זאת
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ל1הוכריכות ד. 0ו הו
 הזה״ ״העולם נליונות את לכרוד המעוניינים קוראים

 שכרשותם, הגליונות את להכיא יכולים ,1968 שנת של
 תל־אכיכ, ,12 קרליכף רחוכ הזה", ״העולם למערכת

.45.69ה־ ראשון מיום החל
 חדש כרד ל״י, 10 תמורת כמקום, יקכלו הקוראים

מוכן.
ל״י. 1.30 לשלם יש חסר גליון כל עכור

י—נפתחה ■^

 איטלקית פריזאית, מספרת
ל — מודרניות לתספורות

ם י ר ב ג
 הספר של בהנהלתו

והמעצב

ק י צ י א
.60 ירושלים שד׳ יפו,

במדינה
באד־שכע

המזהיר
מבית

ה עובדי של המיקצועי לאיגוד בבחירות
ב הוצב וחצי, חודש לפני שנערכו מדינה,

 אים־ אהרון בבאר־שבע, אמ״ת רשימת ראש
בנגב. המדינה עובדי איגוד מזכיר רגן,

 לעומת ניצחון. נחלה בנגב אמ״ת רשימת
 המערך רשימת שקיבלה 520״/ של הממוצע

 בבאר־שבע זו רשימה קיבלה הארץ, בכל
 אישי ניצחון בכך ראו רבים מהקולות. 62/״0

הקו 2100ב־ ראה עצמו הוא איפרגן. של
 עבורו אמון הצבעת לרשימה, שניתנו לות,

אישי. באופן
 אלה, בחירות אחרי וחצי חודש השבוע,

 איגוד כמזכיר שרירותי באורח איפרגן מונה
 עובדי מזכיר תפקיד בנגב. התעשייה פועלי

 איגוד איש בניאן, שלום על הוטל המדינה
לשעבר. הבניין פועלי

 על נעשו "אילה מינויים עדתי. מינוי
 אנשי את מייצג בניאן שלום עדתי. רקע

במפ לשעבר מפא״י בסיעת הפרסית העדה
 הם כי טוענים בנגב הפרסים העבודה• לגת

ש כיוון מקופחים,
הטו המישרות רוב
 בנגב חולקו בות
 צפון־אפ־ יוצאי בין

 לא איימו הם ריקה.
 במיפקד להתפקד

 לא אם המערך של
 בנציגות אותם יפצו

ה במועצת הולמת
 זה רקע על פועלים.

 סבאג, אורי הדיח
פוע מועצת מזכיר

 את באר־שבע לי
תח ומינה איפרגן,

 הוא בניאן. את תיו
 התמרמרות את שעוררה בצורה זאת עשה
במם־ לשעבר ואחדות־העבודה רפ״י אנשי

סכאג

העבודה. לגת
 השינויים את לדיון הביא לא בכלל ״סבאג

במו מפתח בתפקידי לעשות רוצה שהוא
הכ לא אפילו ״הוא טענו, הפועלים,״ עצת
 מועצת בישיבת היום בסדר העניין את ליל

 ,שונות׳.״ בסעיף אותו העלה אלא הפועלים,
 תשובה סבאג לאורי היתד, זו טענה על

 מה המפלגה את אשאל לא ״אני החלטית:
 מוצא- לא זה אם במועצת־הפועלים. לעשות

 לוועדת־ לפנות יכול הוא מישהו, בעיני חן
 הוועד־הפועל.״ של הביקורת

 היו שלא היחידים ככוחרים. זילזוד
 היו זו פרשה על בשתיקה לעבור מוכנים

 ״מרמים בנגב. עובדי־המדינה ועדי נציגי
 אותנו ״ומוליכים השבוע, טענו אותנו,״

מו אלא אסתטית פגיעה רק לא זו שולל.
 אדם רשימה בראש להציב ייתכן איך סרית,

 אחרי וחצי חודש מתפקידו אותו שמריחים
 בבוחרים.״ זילזול זה בניצחון. זוכה שהוא
 מלחמה עוד בעתיד צפוייה זה רקע על

 העבודה מזכיר בין המערך, בתוך פנימית
 של הדיקטטור לבין הרפז, דויד בבאר־שבע,

סבאג• אורי מועצת־הפועלים,

אירגונים
מטדה

חינוכית
יש הד״ר של אירגונו הלאומיים, החוגים

 להציג כוונתם על כבר הודיעו שייב, ראל
 במודעה השביעית. לכנסת לבחירות רשימה

 זה: בנוסח עצמם את מציגים הם תיהם
 חינוכית פעילות זו* בשעה מטרותינו ״מהן

 כדי הנוער, בקרב ביתור נרחבת, ופוליטית
מ תוחמץ לא זו היסטורית ששעה להבטיח

הלאומית.״ למטרה דביקות חזון, חוסר
 החוגים של החינוכית פעילותם היא מה

 באמצעות להמחיש ניתן זאת את הלאומיים?
 ביט־ של האחרון בגיליון שהתפרסם קטע,
החזית: אונם,

 הצעה ומשרד־הבטחון! צה״ל לתשומת־לב
מוקשים! לחיסול וינגייט אורד של מהפכנית.

 25 במלאות שידורי־ישראל של בתוכנית
סיפ המהולל, וינגייט אורד של למותו שנה

ש שהמיקוש מפלוגות־הלילה, ידידיו רו
 נהרג בו ערביים, מסתננים על־ידי נעשה

מדעתו. הוציאו מעין־חרוד, שטורמן
ער בני־ערובה תפיסת וינגייט? תשובת

ו לאתר שלנו כלי־רכב לפני שהובלו ביים
 לא בני־ערובה המוקשים. את בגופם לפוצץ
בבתי-הסוהר. יושבים מאות לנו. חסרים

■ הזי העולח24


