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 שחגית
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היאפטע על ע13יא דוקטער

נשיאשווילי
חברים,

 זאת, במה מעל קולי אשמיע ברשותכם,
 שהשתרבבה הגזענית הנימה על במחאה
הסבו החברים של לגרונם אלה בימים

המזרח. עדות מבני בנשיא לבחור שיש רים
חברים,

ו מאווינו בראש הוא הגלויות מיזוג
 המפלגה של דרכה בהתוויה לו כבוד מקום

 את לעוור לרגשנות ניתן לא אך בעתיד.
 להתעלם אין שבלב בעניינים גם עינינו.

ב כי ובכלכלה, שבמציאות משיקולים
הוא. דמנו
 הספרדים? אחינו למען עשינו לא מד.
 בהעלאתם הושקעו ומאמצים משאבים כמה

 רמתנו אל המוסרי־תרבותי ניוונם מעומק
 ז בחינם היה? לשווא זה כל וכי אנו?
 עשר לפני נשיא להם לתת יכולנו חלא

 לא! אך באחת! בעייתם ולפתור שנים
ההג בדרך הקשה. בדרך בחרה התנועה

והחלוציות. שמה
 אשר ואת להשיב, אין נעשה אשר את

 ניתן מדוע וכי מכבר. זה שקע — השקענו
 בטיפוחה? הושקע הרבה שכה לעדה נשיא
 מזעיר מעט ולו לאסמינו הדבר ישיב האם

 זאת שכן עליהם? שהשפענו הטוב מן
 נשיא כמו שאין חברים, לדעת עליכם

 אחרת או זו עדה של המוחלט למיזוגה
 להבטחת נשיא כמו ואין הגלויות, בשאר

 לתנועה עדה אותה של המוחלטת נאמנותה
כן. כן, ולמוסדותיה.

וחברים,
 חדשה עדה אלה, בימים בינינו נמצאת

 עלול שמיזוגד. עדה באה. מקרוב שזה
 מתכוון ואני מרובים. בדמים מחר לעלות

— הגרוזינים הגרוזינים. לאחינו חברים,

 לנשיא זקוקים — המחר של הפרנקים
 זקוקים ו נ א הפרנקים. מאחינו יותר הרבה

 לנשיא מאשר יותר הרבה גרוזיני לנשיא
פרנק.
חברים! שכן

 כ״ה עוד עדיף. מה לרגע נא חשבו
והס־ טישטוש שיבנוע, מאמצי של שנים

לדב תחילה נתייחס אולי :פרשננו
 המשך על הממשלה ראש שאמרה רים

פרש? דעתך, מה כהונתה.
 ראש הרי לב, שמתם אם ובכן, :פרש

מפלגה״. ״יש אמרה הממשלה
נכון. מפריש:

 יודע אופיר. את שמכיר ומי :פרש
מתכוונת. היא למד. מאד יפה

מפריש? דעתך, מד. בדיוק. פרשננו:
 שראש גם ראיתם בוודאי. מפריש:

פעמיים. מצמצה הממשלה
נכון. פרש:

כש בעיניה פעמיים מצמצה מפריש:
 אותה שמכיר ומי תחליט׳/ ״והיא אמרה
בדיוק. יודע

 בחרה היא הפעם גם נכון. פרשננו:
 שהיא וזד. מרובה, בקפדנות המילים את

תחליט״. ״והוא ולא תחליט״ ״והיא אמרר.
כמובן. פרש:

בדיוק. מפריש:
 הידיים תנועות על לדבר שלא :פרש

למטה. חדה תנועה לימין, משיכות שתי —

 התנועה, קופת את שיתישו מאמצים ברה,
מי גרוזיני, נשיא של לאלתר מינויו או
 קליטתם את ועולם עם לעיני שיבליט נוי

 הגרוזינים, הפרנקים אחינו של הטוטאלית
 ואם- קיפוח על טענות כל מראש וימנע
 למדינת שנים יובל ימלאו כאשר לייד.

ישראל.
חברים,
 סיסמת הסיסמא, מאחורי כולנו נתאחד
 גרוזיני ״בנשיא : 1973 לנשיאות הבחירות

עזרת!״ לביטחון — בחרת
.3 מם׳ באולם הכיבוד

שננו אגרוף. לשמאל, חדד. תנועה :פר
ש: רי פ  קלות משיבות שתי ולבסוף מ

אצבעות. ושילוב מעלה כלפי
שננו ברור. כפול. אצבעות שילוב :פר
ש  להבין גם אפשר לחלוטין. :מפרי

 יהיד. מה אופיה, את שמכיר למי בדיוק,
הבאה. הממשלה הרכב

נו: שנ ר נכון. פ
ש מה שהוציאה הממחטה ולפי :פר

יהיה. מי לחלוטין ברור תיק
ש: רי פ לגמרי. מ
ד: שגנ ה לפי והמחרוזת, בדיוק. פר

מחרוזת.
ש: ר הלבנה. פ

: ו נ שנ ר גם. לגמרי ברור במובן. פ
ש: רי פ  רק והתסרוקת מוחלט. בדיוק מ

הזאת. ההשערה את מחזקת
ש איך. ועוד :פר

: נו שנ ר אופיה. את שמכיר למי פ
ש: רי פ בהחלט. מ

ש בוודאי. :פר
שננו ר  לשני רבד, תודה לגמרי. :פ

טוב. ערב תוכניתנו. נסתיימה וכאן עמיתי

פרשנדתא

 )1 טור ,2 מעט׳ (הנזעך
מהחלטתה. בה לחזור הממשלה

 ] של וקריאה וציפייה תקווה כולנו
![ בארה׳׳ב השארי גולדה, — אמת שמחת

ן חתימות 1,412,088
*

מדי לנשיאות הקרובות הבחירות לאור
 1 ראש של הכרזותיה ולאור ישראל נת

ש מאיר, גולדה הגברת ישראל, ממשלת
בתפקי ולכהן להמשיך באפשרותה אין
 מן זה אין האס כראש־הממשלה, דה

 | עליה תקבל מאיר גולדה שגברת הראוי
 מדינת- נשיאת של הנעלה התפקיד את

ה האדם שהיא ספק יש האם ז ישראל
נשי של הנעלה למישרה ביותר מתאים

ן ישראל את
| תל־אביב זליגמן, מקם

)[8.3.73 הארץ, (מתוך

ולמשפחה לבית
גימטריא

 1 יחוור :כי לנו, כותב מנס-ציונה ס. ש.
= )1984( גדול בכבוד גולדה אלינו

ב2 + 2 41( + =
נבונה. הפותרים בין יוגרלו ספרים פרסי

טו, טו טו ופייס לו
 !לא והפייס הטוטו הלוטו, בהגרלות

 | המס- שחוקה בפרוטה אפילו השבוע זכו
 :הבאים פרים

1,053-977405 ,03־716736 ,02־363627
,04־551220 ,03־556079 ,065־726454
,03־202366 ,04־185566 ,055־223651
,03־546833 ,02־522111 ,053־316028
| ,03־026444 ,063־332840 ,04־469788
.055־991487 ,02־464199
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לפנות| כלב. דרוש עיוור למעי דחוף.
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מירושלים, המודאגת ל-ג.מ.
 1 כתב מירושלים, המודאגת מ. ג. ובכן,

 עשוקה ילדות על בבירור מראה ידך
 עו-| זעזועים ניכרים כמו־כן נגר. ואבא
 ה-| נשמתך על עמוקות שהשפיעו נתיים
 לרג-| הנוטה עדין אדם בהיותן רכה.

ב ייעודך את למצוא לך קשה שנות,
 ן חשובה חכרעה בפני עומדת את חיים.

 1 מצפה את וכרגיל להחליט לך קשה אך
 | המעוגלים הקצוות מגבוה. להוראות

 אופיי-| ידך, בכתב בגדכפת אותיות שלך,
 עצ־| את המחפשים נבובים לאנשים ניות
 הזוי-! האותיות סיומי דרכם. ואת מם

 ה־| מסוגרת, אישיות על מצביעים תיים
 1 והמאווים הרצונות את בחובה מסתירה

האמיתיים.
 | ומיק- עבודה מקום החליפי :עצתי

קרפיונים. למילוי מזמנך והקדישי צוע

הרומנטי״ ״הרומן לסידרת

ה ש ה גרושה ו
 זפרונותיה לכתיבת

הבאות: התפונות בעלת
 אקס־אופיציר של אקס־אשתו

 טובה. ירושלמית ממשפחה
 הרבה. ועושה מעט אומרת
 ונוח. רך אופי בעלת

 לזולת. לעזור אוהבת
 מצטחקת. לה בצר

 היסטורית. שליחות תחושת בעלת
 הכרחית. אנגלית ידיעת

תפנינה מתאימות י
ולילה״, לילה ל״אלף

ת״א ,6 מלכיאל שד׳


