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מודיע - חדש כח
 ייערף 15.7.1972ה־ בשבת

 ארצי פיקניק — מפגש
חדרה. כיער נוער של

 17.00 עד הבוקר משעות ייערך המפגש
חה״ב יופיע במהלכו אחה״צ,

בניי אורי א
 חדש. כוח — הזה העולם תנועת וראשי
 הבאים: בנושאים יעסוק הכנס
 או הגנה צכא — צה״ד (א)

ץ כיבוש צכא
 ההינו! לד עושה מה (כ)

הישראלי.
 להשתתף המעוגיינים ונוער צעירים

 או תל־אביב, 136 ד. ת. אל יפנו בכנס,
 השעות בין )03( 90—45—84 לטלפון

18.00—16.00.  הגדולות הערים מן תחבורה
מובטחת.

יבואו. נוספים פרטים
----------------------------------:השם

-------------------------:----:הכתובת
---------------------------------:טלפון

 להשתתף מעוניין הנני
חדרה. פיקניק — במפגש

כיצד
 להפוך תוכל

 הקרובה השבת את
נפלא? שבוע לסוף

 ההמולה השכנים, העיר, את אחה״צ שישי ביום עוזבים
 להתפרק לנוח, ויוצאים ההתחייבויות, כל ואת

ביחידות. ולבלות מהמתח

ם אי צ ל יו ם א פי מה, עוצרי נו שי ל נ ם א רי ת  א
ם ריי טו ס פי הי ד, אפו ר אל הו וי או  הצח ה

- המדבר של
ם אי צ ה לערד יו מ סי ק מ ה ה שלוו ה ת ו  לבלו

ד זוגי בחדר ח א ה ב תי נו לו מ ם מ שי די ח  של ה
ם העיר, פי קי ש מ ם לעבר ה ח י ל מ ם. ה רי ה ה ו

 סופי ערד מלונות מציעים יוני חודש במשך
חה זוגי בחדר שבוע* הנ מיוחדת: ב

*, מצדה * * ל״ין 130 — 057-97140 טל׳ *
*, ערד נוף * ל״י 120 — 057־97056 טל׳ *

*, ערד מרגוע * ל״י 120 — 057-97191 טל׳ *
״י| 100 - 057-97040 טל׳ *, ערד ל

ושירות. מסים מלא, פנסיון וכוללים לזוג הם המחירים

חינם - למצדה מנדרך טיול
הסוללה דרך — העליה

המקסימה הקוובה־בעוד השבת
ערד-תמר התיירות ועדת שבת. מוצאי ער אחח״צ שישי מיום * 14

מציג: הקטן התיאטרון
ה ב פרידלנדיהבימי.) דלי א ו ? והקאמרי) ח רי

השקרים בוטיק
זילבו־נ •ואל וביים: כתב זדטר1י. -01/

הוד, נהריה,
 .9.15ב־ 21/6 ד' יום
בית־החייל, תל־אכים,

.8.30ב־ 22/6 ה׳ יום
שביט, חיפה,

.9.00ב־ 23/6 ו׳ יום
בית־העם, ירושלים,

.9.00ב־ 24/4 מוצ״ש
רחל, אשקלון,

.8.30ב־ 25/6 א׳ יום
ב, בית־החייל, תל־אבי

.8.30ב־ 26/6 ב׳ יום
 ״לאן״, תל־אביב, כרטיסים:
 המשרדים. וביתר ״רוקו״

 ״גרבר״. ״קופת־מכבי״, חיפה,
 הערב״. ו״לאן ״כהנא״ ירושלים,

ראשית: הפצר,
.231655 טלפון ״לאן״,

244044.טד.0חיט0בן-ניס* יצחק מפיק:

במדינה
הע□

בגלל הכל
ה הצעת-חוק טנ ק

 בזעיר־אנפין ממשלתי משברון של צל
המדינה. על השבוע ריחף שוב

 איש של פרטית בהצעת־חוק היה מקורו
 מן בגירוש בעליו על איים המערך ל״ע.

הממשלה.
 זה משברון המשכרים. שרשרת

ממ משברים של ארוכה לשורה מצטרף
 רקע — משותף רקע להם שהיה שלתיים,
מישפטי.

השלי לכנסת הבחירות ערב ,1955ב*
קו (גילגול הציונים־הכלליים פרשו שית׳

 הם הממשלה. מן הליברלים) של דם
לה שרת משה ממשלת להחלטת התנגדו

 השופט של פסק־דינו על עירעור גיש
 קסטנר ישראל כי שקבע הלוי, בנימין
לשטן״. נשמתו את ״מכר

הממשלה, מן הדתיים פרשו מכן לאחר
 ״מיהו על המשפטי הוויכוח רקע על

יהודי״.
 ממשלתו, את בן־גוריון פיטר 1961ב־
 דרישתו בגלל חדשות, לבחירות וגרם

 פר־ בעניין משפטית ועדת-חקירה להקים
שת־לבון.
 סו־ בן־גוריון התפטר שנתיים כעבור

עניין. אותו בגלל הממשלה, מן פית
דיין משה נאלץ נוספות שנתיים כעבור

 המלאך, פני את לקבל תעדיף דיין משד,
 יום־ ערב בלשכתו ולקבלו מור, רוג׳ר

 החטיבה בכנס להשתתף במקום העצמאות,
העצמ במלחמת פקד מגדודיה אחד שעל
 המתאימה להזדמנות חיכה אלון יגאל אות.
זה. בתחום גם מהלומה לו להחזיר כדי

 כאשר השבוע, לפניו נקרתה זו הזדמנות
האמריק הקולנוע כוכבת- לישראל הגיעה

 שתוך סטרייסנד, ברברה היהודיה אית
להת סרבה הישראלי בציבור גמור זלזול
הישראלית. העתונות נציגי בפני ראיין ו*ו̂< ־ . גי, ^

לא לנכון מצא ראש־הממשלה סגן אבל י
בקי ד,טלוויזיה מצלמות מול אותר, רח

 ראש־ממשלד, סגן אותו זהו גינוסר. בוצו,
 האחרונים החודשים שבמשך ושר-חינוך,

 כדי פנאי של אחד רגע אפילו מצא לא
ש ישראלי, תיאטרון מנהל לראיון לקבל
 התנכרות בגלל תיאטרונו, את לסגור איים

כלפיו. משרד־החינוך
 המנהיגים שני כיצד לראות עצוב היה

 מהם מי בזה זה פעם שהתחרו הצעירים,
 מהם מי עתה מתחרים יותר, נערץ יהיה
יותר. ומגוחך נלעג יהיה

ההסתדרות
 - הכללי המזכיר

!יוק
 במיכתב השבוע כלול היה מרעיש גילוי

 חוקי בסיס בהסתדרות קיים לא שיגרתי:
בן־אהרון יצחק הכללי. המזכיר לתפקיד

כגנוסר סטרייסנד כרכרה את מקבל שר־החיניד
הגיחוך לכתר מירוץ

 אחרי כשר־החקלאות, מתפקידו להתפטר
 אותו על מפא״י את פילג שבן־גוריון

רקע.
 שמשון יעקב התפטר שעבר בשבוע

 של ספיחיה בגלל הממשלה, מן שפירא
משפטית. ועדת־חקירה

 שרוב יתכן השרשרת. נותקה לא
 היתד, אילו נמנעים, היו האלה המשברים

 מספקת שהיתר, כתובה, חוקה בארץ קיימת
מש אופי בעלי ממשברים קבוע מוצא גם

 שפירא של כהונתו בימי גם אולם פטי.
כזאת. חוקה נוצרה לא כשר־המשפטים

 חד- במשבר כרובד, חוקר, שחקיקת יתכן
 שרשרת תתמשך בהעדרה, אך חריף. פעמי

סוף. אין עד והקטנים, הגדולים המשברים,

הבדיחה
ת מי או הל

 בי לכל ברור היד, מיספר שנים לפני עד
 כס את לרשת המועמדים שני בין העימות

 ויגאל דיין משה בישראל, ראש-הממשלד,
הפוליטי. במישור ייערך אלון,

הש של וסיכויים השנים, שחלפו ככל
 תיסכולם. גבר והלכו, פחתו לירושה ניים
ברדי רק אבל בזה, זה מתחרים עדיין הם
 השניים בין המירוץ הפירסומת. אחרי פה

לאומית. לבדיחה כבר הפך
 מטוס נחת כאשר ההצגה את גנב דיין
 יגאל בלוד. בנמל-התעופה החטוף סבנה
 לנמל־ד,תעופה, ראשון להגיע מיהר אלון

 היפא- בו שערכו הטבח על שנודע אחרי
האסון. מימדי שהתבררו לפני ועוד ניים

חוקה. בשום קיים שאינו בתפקיד מכהן
 בתלונתו דיון עקב נתגלתה העובדה

 מטעם הפועל הוועד חבר מסים, אלכם של
 שהתלונן חדש, כוח—הזה העולם סיעת

 שבן- כך על המרכזית הביקורת בוועדת
 וחזר ראש־הממשלה, אצל התפטר אהרון

הפו שהוועד מבלי נשיא־ד,מדינה, אצל בו
 בהתפטרות לדון נקרא ההסתדרות של על

ובביטולה.
 ועדת־הביקורת יו״ר אזניח, ברוך השיב

(אי גיבעת־חיים קיבוץ חבר המרכזית,
 בן־אה־ יצחק לחברו, השייך בנושא חוד),

 ״לא (מאוחד): גבעת־חיים מקיבוץ רון
 להגיד אפשר פורמלית. התפטרות היתד,

התפטרו על בן־אהרון) (של הודעתו כי
 גילוי היתד, המרכזת, הוועדה בישיבת תו,

 היא פורמלי שכאקט להתפטרות, כוונה
 הוועד בפני מובאת להיות היתד, צריכה
ההסתדרות...״ של הפועל

 הה׳ ״... הזהירות: למען אזניה, הוסיף
להת רצונו מגילוי בו חזר בן־אהרון יצחק
 נעשה וזד, המרכזת, הוועדה בפני פטר

מהתפטרות/..״ ,חזרה שנקרא מת על־ידי
 בכוונת לדון צריך לא או צריך כן, אם

 מתת- ה״חזרה שנקרא ובמה ההתפטרות,
? פטמת״

 את אזניח מסיים לדון, היד, צריך לא
 שהמוסד להוסיף עוד ״יש כי מכתבו,

בחוקה.״ כלול אינו מזכיר־ד,הסתדרות
 אינו ההסתדרות מזכיר אם :פשוט הגיון

 אין הסתדרות. מזכיר אין בחוקה כלול
 הפרת כאן היתד, לא ו״לכן התפטרות

חוקה.״

ז 816 הזה העולם


