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סליחה מבקש ■ענקלביץ׳ הרב
 הטפתו בשעת כלליות אהדה תגובות אתמול עורר יענקלביץ׳ הרב חבר־הכנסת .18 ירושלים, הכנסת,

 מצב את ביודעי נכבדה. כנסת היושב־ראש, ״כבוד באמרו: דבריו את פתח יענקלביץ׳ הרב הכנסת. דוכן מעל
 שאיני מאחר אי־לזאת, למעשי. אחראי אני אין כי מראש מודיע הנני העצמית, שליטתי חוסר ואת הרעוע עצבי
 בשעת ואעשה שאומר דבר כל על מראש ומחילה סליחה מבקש אני נאומי, בעת להגיע מסוגל אני למה יודע

 התחשבותכס.״ בעד מראש לכם מודה ואני אעשה, אשר את לעשות כוונה כל לי אין כי לכס דעו נאומי.
 שערותיו. את ומרט בעכוזו בעט היושב־ראש, למושב ניגש הדוכן, מעל יענקלביץ׳ הרב ירד אלה דברים אחרי

מו כל את גדול ברעש והפך שר־החוץ, שלפני המפה את בלע הממשלה, שולחן על ירק למושבו חזרה בדרכו
יושב. הוא בה השורה שבי

 כ החליטה מיוחדת, לישיבה שהתכנסה הכנסת, ועדת מעשיו. את סוערות כפיים במחיאות קיבלה הכנסת
מעשיו. לפני סליחה וביקש הקדים שהוא ,כיוון יענקלביץ׳ הרב של במעשיו פגם אין

ובימביץ רוגע! אזרחים
 ללא הציבור, שכבות מכל אזרחים מטה, החתומים אנו,

 לנגד הרואים אחר, כלשהו אינטרס וללא מפלגתי אינטרס
 לתושבי בזה קוראים בלבד, תל־אביב של טובתה את עינינו

 יהושע מר של הדגולה אישיותו סביב להתלכד תל־אביב
 יהושע רק קולם. את הבחירות ביום לו ולתת רבינוביץ׳,
 לצרכיהם לדאוג היודע ראש־עיר להיות מסוגל רבינוביץ׳

העיר! לראשות רבינוביץ׳ לכן: עירו. תושבי של
אמרגן. גודיר, גיורא
אדריכל. כרמן, מנדל
קיוסק. בעל פרלמוטר, זלמן

סופר. פרצ׳יק, לייכלה
 אוניברסיטה. מנהל פוחצ׳כסקי, זיגמונד פרופסור

קצב. זילברשמידט, הוגו ד״ר
דיסקוטק. בעלת כהן, עדינה
מכוניות. גורר זרגגי, שמעון
מיסיס. משלם שוחט, פנהם

1970 מרץ

 העצמאות, 3מגילו מתוך קטעלס
)1984( תשמ״ד גשגת שתראה כפי

ב״ה
ה דמותו עוצבה בה היהודי, העם קם ישראל בארץ

 ממלכתית־ קוממיות חיי חי בה והמדינית, הרוחנית דתית,
 מפלגתית ובלתי דתית־לאומית תרבות נכסי יצר בה דתית,

הנצחי. הספרים ספר את כולו לעולם והוריש
 דניאל רס״ן של וכן היהודי העם של הטבעית זכותו זוהי
 עומד ועם, עם ככל להיות 1970 עד לו שנולדו ובניו שליט

הריבונית. במדינתו עצמו ברשות
המצומ המועצה חברי אנו התכנסנו, לפיכך

 ב- ,בקואליציה והמפד״ל המערך של צמת
 יסוד ועל וההיסטורית הטבעית זכותנו תוקך

 ומועצת המאוחדות האומות עצרת החלטת
 הקמת על בזאת מכריזים אנו התורה, גדולי

יש מדינת היא ישראל, בארץ יהודית מדינה
(יענקלה). ראל

 האם מצד יהודית לעליה פתוחה תהא ישראל מדינת
תוש רוב לטובת הארץ פיתוח על תשקוד גלויות, ולקיבוץ

ה הרבנות הצדק, החירות, יסודות על מושתתה תהא ביה,
 אם אלא — ישראל נביאי של חזונם לאור והשלום ראשית

 חברתי זכויות שוויון תקיים בקואליציה, שינויים יחולו כן
 גזע דת, הבדל בלי היהודים אזרחיה לכל גמור ומדיני
פיס ותרבות. חינוך לשון, מצפון, דת, חופש ותבטיח ומין,

ש ח״כים כולל רגיל, ברוב לשינוי ניתנת זאת אחרונה קה
בפינה. עומדים
 היהודי לעם יד לתת המאוחדות לאומות קוראים אנו

ה משפחת לתוך ישראל מדינת את ולקבל מדינתו בבנין
אותם. שנקבל מכן להסיק אין עמים.

 כולל — התפוצות בכל היהודי העם אל קוראים אנו
 סביב להתלכד — 1970 עד שנולדו ובניו שליט דניאל רס״ן

 על הגדולה במערכה לימינו ולעמוד ובבנין, בעליה הישוב
ישראל. לגאולת הדורות שאיפות הגשמת
 לבקר לא ורמת־גן פתח־תקח־ה לתושבי קוראים אנו
חניה. אין החיות. בגן בשבת

 אמן וצוקה צרה בעת ומושיעו ישראל בצור ביטחון מתוך
 על לעדות ידינו בחתימת חותמים הננו ובכלל רצון יהי כן

 המולדת אדמת על הזמנית המדינה מועצת במושב זו, הכרזה
תל־אביב. בעיר

)—( :חתימות

 כל ו/או ביחד, אותנו מחייב זאת במגילה האמור כל (אין
ה אחרי ביחוד שהיא, צורה בשום תכנה לגבי לחוד, אחד

י בחירות). נ ט פ ו ר ב נ ר ו ק
ת״א) אוניברסיטת של הסטודנטים שבועון (בלדר,

ם י ע ס ו ה נ ב ש ח מ ל
 לשלוח מתבקשים קוראים מפורסמות. אימרות של פאראפראזות כמה להלן

ספרים. פרסי חמישה יוגרלו שיפורסמו הפיתגמים שולחי בין דומים. פיתגמים
\ .גביזד לן* שאזי לן וזגירז — בא זוז הוו! דורי ?זל

זזן*זזירית. זזזזזבלזז את זזזזזזי!\ז זזזז<זזזזזז תבדות בי — תזזית זי3 נזל לזזתך שלוו
\ וירה תגבר אזי אז — ,לבזתל אזזזיית

תזריר ינז?ב, ?זיל זז?זל ת.... ריי הי  תיירז היריית את ז
\ זזוזשזז את תטזבת אל — הטזזת אל בלבתך

\ תביתת־אצבוזזת תשאיר אל אך — תת בוזזרז הברזל נזל הכה
י לגזב ?זראת זבה התר

 ז הזתז הזא שגת בתזאי — בתזך לרעך זאהבת
תתזרה. ה\ תתיכזת ר? היזת — הת\ ש?ר היזתי, הבל

שלי. התברית תי לך אזתר זאזי — שלך התברית תי לי אתזר
הזזלר. של האתא את הרזאה י תנת איזהז

האזוחים רוגע! ובינובץ
 ללא הראשון העיר ראש יפו,—תל־אביב העיר ראש אני,

 עיני לנגד הרואה אחר, כלשהו אינטרס או מפלגתי אינטרס
ל סמכותי בתוקף החלטתי בלבד, האזרחים של טובתם את

 ציבורית, בגרות שהוכיחו היקרים, תל־אביב לאזרחי העניק
כדלהלן: המענקים את

ל ל״י אלף 100 של הלוואה — אמרגן גודילן, לגיורא
שנים. צב

תוכ תיכנון על ראשון פרס — אדריכל סרמן, למגדל
ל״י. אלף 50 של בסך תל־אביב עיריית של ק׳ נית

לפתי בלעדי רשיון — קיוסק בעל פרלמוטר, לזלמן
יד־אליהו. ואיצטדיון בלומפילד באיצטדיון מיזנון חת

לספ תל־אביב פרם את — סופר פרצ׳יק, ללייסלד!
ל״י. 10,000 בסך יפה רות

אוניברסי־ מנהל פוחצ׳ובסקי, זיגמונד לפרופסור
האוניברסיטה. לפיתוח ל־׳י מיליון 2 של מענק — טח

 למכירת רשיון - קצב זילסרשמידט, הוגו ״רלד
חזיר.

ל רשיון — דיסקוטק בעלת כהן, עדינה לגברת
 כל וחיסול בבוקר 4.00 שעה עד שלה הדיסקוטק פתיחת

בסביבתה. המתחרים הדיסקוטקים
ל בלעדי זיכיון — מכוניות גורר זרגג־י, לשמעון

העירוניים. החנייה במגרשי החונות המכוניות כל גרירת
 שנים לחמש פטור — מיסיס משלם שוחט, לפינחס

 מיסים. מתשלום
נ.ב,

 העיריה של החמור הכספי מצבה לאור
 מהשבוע החל יופסקו החבילה, עיסקת בגלל

 מהבתים, האשפה פינוי הבאים: השירותים
 בערב, 9.00 משעה החל ברחובות תאורה

ב העליונות הקומות לדיירי המים אספקת
רבינוביץ' יהושעוה׳. ג׳ ימים

העיר ראש

השבוע נערת
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