
אזהרה
 בספק וזבלתי-מוטלת הצלחתו לאור

לאח נעשו הארץ׳/ 200״ השבועון של
 בשם להשתמש זדוניים ניסיונות רונה

, ה מ ו  של התפוצה הגדלת לצורך ד
 החיקוי במיוחד בולט שבועונים. מיספר
קי תנועה של שבועונה על-ידי שנעשה

מסויימת. צונית
 לא המוסרית, בעליונתנו הכרה מתוך

 לחקיי־ ונניח מישפטיות, לתביעות ניגרר
 עיתון, בקנותם הקוראים לנפשם. נים

 האותנטית חתימתו את לחפש מתבקשים
ה הערובה ז״ל, זוארץ מלכיאל ד״ר של

לאיכות. יחידה

נשק בלי
חדש מיקלע ת״ט

 ב- לשימוש נכנס לאחרונה כי נודע
 חדש, תת-מיקלע צה״ל של יחידות-השדח

 הצבאית התעשייה ע״י כולו המיוצר
 ות״ט, ת״ח נקרא החדש הכלי בישראל.

הגי שבזכותן המפורסמות, הגזירות לזכר
הנוכחיים. להישגיה המדינה עה

מסו דומים כלי-נשק לגבי יתרונותיו
 מת- העולם, צבאות בשימוש המצויים גו

 וביכולתו הלוחמת ברוחו בעיקר בטאים —
הקרב. תנאי בלחץ אף ולפעול להחליט

 שישה הוא ות״ט ת״ח של האש קצב
 קשה, נפצעה השנייה בשנייה. כדורים

נפ אין לביח״ח. בדרך מפצעיה ומתה
לכוחותינו. געים

מכתבים
למערכת

כציונות — מין
 אני תמהה בהוראה, ותיקה כעובדת

ותגו הסתדרות־המורים היכן :ושואלת
חי להנהיג — החדשה לתוכנית בתה

 הבאה. בשנה החל בבתי-הספר מיני נוך
והו עדיין קולה השמיעה לא זה מדוע
ה מן שלא לאנשים התגובות את תירה
. 1 שורה

 כיצד החינוך, שר לעצמו מתאר כלום
 מצבו יהיה ומה ז שכזה שיעור ״ייראה״

 יהיה אם (גם שיעור באותו המורה של
ז הנ״ל) בשטח שבגאונים גאון

פר על לספר המחנכים יכולים רבות
 כמו בשיעורים, בעיות מעוררי תנ״ך, קי
 דוד מעשה לרחב, שהגיעו המרגלים על

וכו׳. ותמר אמנון ובת־שבע,
מצי אני למדינה, שנים כ״ה סף על

 חינוך במקום לבתי-הספר להחדיר עה
בהר הציונות תולדות על חומר — מיני

 ימינו ועד הביל״ויים מימי החל חבה,
 בדם כי ויבינו ילדינו יידעו למען אנו,
שהגענו. לאן הגענו ויזע

הוג לא שהמדינה התלמידים, יידעו
 הם המין על מגש״של-כסף. על לנו שה

בית״הספר. לכותלי מחוץ ללמוד יספיקו
 רמת־גן פורמן, מאשה

)19.3.73 אחרונות, ידיעות (מתוך

לבית
ולמשפחה

שער לבשל אין
 :בשאלה אלינו פונים רבים קוראים

 נבשל, ״1 בלע״ז) (גול שער מבשלים ״איך
אשכנזי״: בנוסח ״שער איפוא,

:הדרושים המיצרכים
 רימוז׳), לבן קילו שני (בין קמח מעט

 מלח, קורט ארטי-ירך, או ארטי־שוק
 פיטל, מיץ ואלדהיים, וקורט שום קורט

 גלולת אוננה, גרם 700 סרדינה, קופסת
פרימו־זלצר.

:ההכנה אופן
 טגני, מגינים, שלושה מאוד דק קצצי

 פיצ- על (הקפידי קטנה אש על שוער
 (ללא במי-מלח חלוץ שילקי ביצים), פוצי

 קמח, הוסיפי עתה היטב. וערבבי העור)
 וערבבי ופרימו״זלצר מלח אוננה, פיטל,
 התערובת את הרתיחי מכן, לאחר היטב.

)4 טור 3 בעמוד (המשך

:הראשון והמייסד העורך
ז״ל זוארץ מלכיאל ד״ר

 מרמרי, חנוך מיכאל, ב. : יבל״א דרכו ממשיכי
 סידון אפרים ניב, קובי

1 זוארץ רחוב המערבת: כתובת

העם אחדות מסמר קראציסק׳
 יותם״ ל״משל עדים אנו אלח בימים
 ״הלוך עינינו. לנגד המתחולל מודרני,

 כשהעם עץ,״ עליהם להמליך המלכים הלכו
 לראות וממתין עצורה בנשימה עוקב כולו
לקרש. המלכים יבחרו במי

 א. של מועמדותו בהעלאת שיש דומה
העם. לאחדות ומופת אות משום קלצ׳סקי,

 לייצג חייב נשיא, הוא באשר נשיא, שכן
 וזירמותיו, שכבותיו כל על כולו, העם את

 שלימות להבלטת קפלסקי א. כמר ואין
 עמנו היה לא מעולם :במפורש ייאמר זו.

 החד־ בדרישתו יותר, שלם יותר, מאוחד
 לנשיא נבון יצחק נא ,יהי — משמעית

ישראל״. מדינת

פתאום? מה
למה. ושאלנו למישרד־החוץ הלכנו

 ורצה המישרד, לנו ענה למהי״ ״מה
 היינו אבל אפריקה. עם להסתכסך ללכת

הרפינו. ולא עקשניים
 לנסוע סופר לאדי נתתם לא ״למה

חוסייןז״ המלך את לראיין לרבת־עמון,
או והפנה כהוא־זה, נבוך לא המישרד

 אשנב ליד שעמדה המתאימה, למחלקה תנו
 לאזרחים משוכפלים דפים וחילקה קטן

 שקטה לפינה זחלנו אחד, לקחנו הנדהמים.
הנימוקים: את וקראנו

 בוטל חוסיין חוסיין. אין קודם־כל, .1
לארה״ב, זהבה של נסיעתה בשלהי

 מספר הממשלה החלטת פי על
 מנת על בא ביטולו .73/12847ה/

ומיו בלתי־רצויים סיבוכים למנוע
 כמה לה להשאיר וכדי מזהבה, תרים

דוקטוראט־ לקבלת פנויות דקות
כמובן, אין, לכך, אי ומסאז׳. כבוד

 לראיין סופר אדי ביציאת טעם כל
מזמן. שבוטל מלך

 שמירת על בשוקדו מישרד־החוץ, .2
הטל תוכניות של התרבותית רמתן

 היגררות יפה בעין רואה אינו וויזיה,
 סקרנותן סיפוק זולה. רכילות אחרי

 אורח־חייו על ריקניות, נשים של
 קטנטן שריד אלא שאינו האיש, של

 אינו המונארכית, הזוהר מתקופת
הראשונה. העברית לטלוויזיה יאה
 לראיין וירצו יבואו עוד הם מחר
 את או ממונאקו, רנייה הנסיך את

זקם. גינטר
 אמנם שאם סופר, א. למר הובהר .3

 שובו עם יועמד זממו, את יבצע
 קיום באשמת פלילי, לדין ארצה

 בארץ וביקור זר סוכן עם מגע
ש עבירה על הצפוי העונש עויינת.

 שנה, 15 — לשעבר קיבוצניק : כזאת
שנה. 12 — לשעבר לא־קיבוצניק

 אדי ביטל בלתי־ברורות, מסיבות .4
התוכנית. את עצמו סופר

 הם שבעצם והחלטנו העניין, על חשבנו
 ולאומי, בטוח זול, יותר הרבה צודקים.
 רוגל נקדימון של שפמו את לנו להראות

 של שיקופית רקע על לוויין, באמצעות
 לנו לספר לשפם ולהניח המבוטל, המלך

מזכרונותיו.

 קצ׳דנסקי לא. איחולינו נשלח
 כניסיון (בבר פה־אחד היבחרו עם

 של כיותר הרמה למישרה שני)
מיפלגת־העכודה.

 !; מאוסטריה, חזר ״אבן ::
: קשבת״ אוזן שם מצא

 שב אבן, אבא מר החוץ, שר י;
:! ארבעה בן רישמי מביקור ו׳ ביום ;

! ב־ נושא כשהוא באוסטריה, ימים
 מצא אותה קשבת, אוזן אמתחתו י;
 ;; לתומי הייתי ״מהלך הביקור. בעת :[
;; את צדה כשלפתע בשדרות־וינה, י
;; ברדתו השר סיפר אוזן,״ עיני ׳

;; בגא- מנופף כשהוא המטוס, מכבש
;י המצוי. האוזן בבדל ווה !
; הוא כיצד הכתבים, אחד לשאלת ::
 י; ״מ- :השר ענה ביקורו, את מסכם ;
י; קשובה באוזן ניתקלתי לא עולם ;;
 ; ■ שום־ לי שהגישו הסעד לולא יותר. ;;
ומעדתי.״ כמעט — ראשי רי ;;

 מחצית ״רק
 תוטל ההתייקרות

״הצרפן שכם על !
 י בהסכם כי מוסר הכלכלי כתבנו ;;
 :! העשרה״, ב״ועדת שהושג פשרה, י;
 1: ההתייקרות מחצית רק כי נקבע י;
: ד,מ־ ואילו הצרכן, שכם על תוטל י;
 :; ״אם כתפיו. על תוטל השנייה חצית ; 1

 !; גם מעמד להחזיק הבחורים יצליחו !׳
 ;; ה־ מאמן אמר השנייה,״ במחצית !!
קוגלאגער.״ ״אני נבחרת, :!

יי בן-אריוז י.

ע ס ש שנה 25 לפני ה
א׳ יום

 ב־ לעבודתם פועלים שהסיע אוטובוס,
פור ע״י המארב מן בזדון הותקף נהריה,

 הזמן כל שצרחו מזויינים, ערביים עים
 ליהודים״. ו״מוות יאהוד״ אל ״איטבח
 נהרגו, האוטובוס מנוסעי יהודים שלושה
 ישישים כמה וגם וטף, נשים ילדים ביניהם
בשלום. בארץ לחיות שבאו

ב׳ יום
האו נוסעי שלושת רצח על כתגובה

 אל עבריים לוחמי־מחתרת פרצו טובוס,
ב בבתי־הזיקוק הערביות הכנופיות מעוז

שמונה- חביודנפץ. במקום והטילו חיפה,

 במשטמה, קפוץ פיו מזויין. ערכי פורע
 מזויין תאוות־רצח. יוקדות ועיניו
יהודים. לטבח המשמש משחית, בכלי

נהרגו. ערבים פורעים עשר
או יהודיים לוחמי-שיחרור תקפו בדרום

 לעבודתם. ערביים פורעים שהסיע טובוס
 את והעלו הנוסעים, בכל פגעו הלוחמים

נפצע. מלוחמינו אחד באש. רכבם כלי
ג׳ יום

 ורוצחים פושעים חמומי־מוח, עשרות
 אחרי־ לעשות מה להם היה שלא ערבים,

יהו פועלים על לפתע הסתערו הצהריים,
 כשהם בחיפה. בבתי-הזיקוק שלווים דים

מו נאבוטים, מזלגות, בסכינים, מזויינים
 מחרחרי־ התנפלו ושיפודים, ברזל טות

 שו־ היהודיים הפועלים על הערבים המדון
 עד היהודים את היכו הערבים אפי־השלום.

 ללא בהם טבחו דמם, את שפכו מוות,
הפצו את ועינו אבריהם את כרתו רחם,
 שלושה־עשר לרחמים. זועקים בעודם עים,

 של זאת נפשעת בהתקפה נפלו קורבנות
הערביות. הכנופיות

הער מכונת־הרצח אמרה לא בזאת אך
הער הקלגסים ניצלו בירושלים די. בית
הטו יחסי־השכנות את היום לאור ביים
 מכונית־תופת והפעילו היהודים של בים
 כמה מחנה־יהודה. שוק של ליבו בלב

 מפשע, חפות יהודיות, עקרות־בית עשרות
 לאחר ונפצעו. נהרגו לחג, לקניות שיצאו
 ונהרות כשדה־קטל, המקום נראה הפיצוץ

שהתגו ולפירות לירקות בינות זרמו דם
הקרקע. על ללו

ד׳ יום
 תקפו בבתי-הזיקוק, הטבח על בתגובה

 ערביים כפרים שני העבריים כוחות־המגן
להת הפורעים יצאו מתוכם חיפה, באיזור
 להפליא, מתואמת בפעולה הנפשעת. קפתם
 הצליחו החשיכה, של מזהיר ניצול ותוך

 ראשי־כנו־ עשרות בכמה לפגוע לוחמינו
הכפ שני בתי מרבית את ולפוצץ פיות,
לכוחותינו. נפגעים אין רים.

ה׳ יום
 בפעולות ממשיכות הערביות הכנופיות

 פורעים מאות התנפלו הלילה ורצח. הרג
 שנמו יהודים, אדמה עובדי על ערביים

המע בגליל יד־זבולון בקיבוץ שנתם, את
 היה היחידי שפשעם יהודים, שבעה רבי.

 קרקע את ולעבד בשלום לחיות רצונם
 המשמרת. על נפלו המולדת,

ו׳ יום
 עבריים לוחמים הצליחו נועזת בפעולה

 טעונה מכונית היום לאור להחדיר אמיצים
 הערבי השוק של ליבו לב אל בחומר־נפץ

פור ועשרים התפוצצה, המכונית בחיפה.
 ולא נהרגו, משפחותיהם, על ערביים, עים

יהודים. ברצח ידם לשלוח יוסיפו

 מבוייש חיוך חמוש. עברי רוחם
 חמוש צוחקות. התמימות ועיניו פיו בזווית

הנשק. טוהר לשמירת המשמש בכלי־מגן,




