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אמת. האותיות את הנושא
 עבורנו להצביע תוכל — מעתה

 ד, ג, כ, האותיות באמצעות גם
 כל או ש ק, עט, לע, ט, ו,

דעתך. על שיעלה אחר צירוף
 ה• ימי חלפו !לשיגרה חקץ

וההתלבטויות! פיקפוקים
 המהפכנית באדר־עופר שיטת

 ב־ ,האזרח לך נוסף, שירות הינד.
לאמת. רבות פנים המיבצע מיסגרת

שמח ח״כ

מיפלצת אינו כ׳ ספיר הצהרת

היקר לאזרח איגרת
ת ג ל כ * ו ו1מ ת ו ר ש ל

 העבודה מיפלגת — המערך
ה הפועלים ומיפלגת הישראלית

 חדש במיבצע יוצא — מאוחדת
ולנוחיותך. לתועלתן

 עבורנו, להצביע כדי עכשיו, עד
הפתק את לקלפי להטיל נאלצת

 את להשוות לאחרונה שנעשו הניסיונות
למיפלצת. ספיר פינחס
 פנינו,״ את להשחיר מכוון ניסיון ״זהו

 המיפלצות ציבור כי והוסיף הדובר, אמר
 דומות השוואות נגד כוחו בכל יילחם

בעתיד.
״אני הדובר, סיכם מיפלצת,״ ספיר ״אם

בן־אהרון.״
 המיפלצות אומרות לעיתונות בהודעה

הצה את ובתודה בסיפוק ״מקבלות הן כי
 מיפלצת.״ אינו כי שר־האוצר של רתו

 מר סייע בהכחשתו כי מציינת ההודעה
המכו הציבורית האווירה בטיהור ספיר
המיפלצות. סביב שנוצרו ערת,

מיפלצת ספיר) (אינני יער,ג

הצליחה הקונים שביתת

מיפלצווג לענייני כתבנו מאת
 דובר יצא אמש, שנערך בכנם־חירום

נגד מיפלצת, יעקב מר המיפלצות, איגוד

יבוסס ישעיהו
זנוונותיו

 הבוקר נמסרו עיתונאים עם בפגישה
 חסרת־התק- הצלחתה על מדהימים פרטים

 שהיתר. החשאית, שביתת־הקונים של דים
הארץ. רחבי בכל השבוע

 הזה העם ״מועצת ע״י אורגנה השביתה
ההצ כי מסרה המועצה ודוברת לצרכנות״,

ש השביתה, מלאה. כימעט היתד, לחה
הת חלקית, כשביתה מלכתחילה תוכננה
 השעות בין שלם שבוע במשך קיימה
 שעות באותן בבוקר. וחצי ושלוש שלוש
ש מוצרים מלקנות עקרות־הבית נמנעו

התייקרו. מחיריהם
ה למרות כי ואמרד. הוסיפה הדוברת

 לכמה נודע המיבצע, את שאפפה סודיות
 חשש והיה השביתה, קיום על אנשים

 נזעמות עקרות־בית אלפי כמה להצלחתה.
 החל לילה־לילה, צבאו תל-אביב באיזור
 ממיק- לבד ״אך החנויות, פתחי על מחצות,

 והשביתה תקלות, כל היו לא זה חריג רה
 כזה׳ עם עם מלאה. בהצלחה נסתיימה

 הדוברת, התייפחה כאלו,״ ועקרות־בית
 הכל.״ לעשות ״אפשר

 נוספות, פעולוודמחאה מתכננת המועצה
 מוצרים אי־קניית תהיה שבהן והראשונה

 במגמה המוצרים, אותם בהן שאין בחנויות
נוספות. התייקרויות למנוע

חלם זקני של הפרוטוקולים
ולדורות. לשעה לזכרון בפינקס ונכתבו וחשוביה העדה פרנסי על־ידי תוקנו אשר

מרכזית. כיכר ישנה עיר כל בלב .1
אנדרטה. להקים יש עיר כל שבלב מרכזית כיכר בכל .2
 משהו לזכר להיות צריכה עיר, כל בלב אשר המרכזית בכיכר המוקמת אנדרטה כל .3

ועצוב. חשוב
ועצוב. חשוב נושא הוא והגבורה השואה נושא .4
 לזכר להיות צריכה עיר, כל בלב אשר המרכזית בכיכר המוקמת אנדרטה כל .5

והגבורה. השואה
בזעקה. אל־על מופנות וידיו יציקת־מתכת העשוי אדם מסמל והגבורה השואה את .6
 עשוי אדם להראות צריכה עיר, כל בלב אשר המרכזית בכיכר המוקמת אנדרטה .7

בזעקה. אל־על מופנות וידיו יציקת־מתכת
העיר. פרנסי הוראות על־פי לעבוד המרכזית, בכיכר אנדרטה המקים אמן על .8
 ובגבורה בשואה העוסקת אנדרטה העיר, שבלב המרכזית בכיכר אנדרטה המקים אמן .9

!תונזרקין יהיה שלא — בזעקה אל-על מופנות וידיו יציקת־מתכת עשוי אדם והמראה
ובוגדים. שמאלנים הם לוין וחנוך תיאודוראקים .10

 בעליו,״ אבוס וחמור קונהו, שור ״ידע
 ישראל מר הכנסת, יו״ר נרגשות הבטיח

 מיפלגת במזכירות שנשא בנאום ישעיהו,
אלה דברים אמר ישעיהו מר העבודה.

ג׳ ישעיהו
 הוצאת על העקרוני ההסכם חתימת לאחר
זיכרונותיו. ספר

הצ העבודה במיפלגת מתגבשת כידוע
 הכנסת, יו״ר של ספרו הוספת בדבר עה

הנבי לספרי ג׳, ישעיהו בשם שייקרא
בתקו בעיקר עוסק הספר המאוחרים. אים
הבית. חורבן שלאחר פה

לוחמים שיח
 — מאמין היה מי תביט, תביט —
ל״י. 35,000כ־ אדמה דונם
 לא אורי אבל שתגיד, מה תגיד —
חינם. נפל

 אמרתי כידיים, לי גפם כשהוא —
 לאומה יקר תהיה אתה ״אורי, לו:

!״כולה1
ל״י! 35,000 מילה. לא זה יקר —
 פילדלפייה, ווטסון, כשאייזיק —
בכי המיגרש, את רוכש שהוא !הודיע

ילד. כמו תי
 משנה עולה הנופלים של ערכם —

לשנה.
 יהודי דם — שאמרתי מה זה —
הפקר. אינו

לחזות בואו
בתחזית

מזג־האוה־
 בסערה שכבש המופע

הקהל לב את !
:העיתונות דעת :
חלקית...״ מעונן עד ״...נאה 1
המשמר) (על ;
ניס ולא בעננים היה ״הקהל ;
(ג׳רוזלם־פוסט) ;
 ...סוער״ ״...רנגש י;
(אויקלט) ;|
:זה לשבוע ההצגות תוכנית ::
 ובגולן בגליל ,8.4 ב׳, יום !'
 הפנימית בשפלה ,10.4 ד׳, יום ;!
 סיני ובצפון בנגב ,11.4 ה׳, יום !
 ה׳—ב׳ באזורים ,12.4 ו׳, יום ;!
(צה״ל). ;

 תעלה הלחות
לזוג. ל״י 25.—

מד־גשם. יוגרל נכונה החוזים בין ;

 לאגבעות חן
־1(1111(0 רינת

י פ ב ג ה ז

-4 '״י

 ״סלאס־לעם״ חברת ע״י הנבנית ״נוות־ביבים״, החדשה בשכונה לבקר בואו
 הים. לחוף הסמוך ״רמות״חרא״, היוקרה באיזור
 ניסיון בעלת חברה היא קריית־תחת, את בזמנו הקימה אשר ״סלאם־לעם״, חברת
 אלפי לכם לספר יוכלו אודותיו אשר ניסיון — הבנייה ענפי בכל ומגוון עשיר
הארץ. רחבי בכל מרוצים קונים

 הגבוה הבנייה אחוז על ניבנו ״סלאם־לעם״ חברת של החדשים הבניינים
 עבור ביותר הרבה התמורה את לכם לתת כדי החוק, על־פי האסור ביותר

 שלושת־אלפים־שלוש־מאות־ קומות, חמש־מאות־שבעים־וחמש בניין בכל כספכם.
 רחב־ ומיגרש־חנייה מעליות שתי אוויר, כיווני עשרים־וארבעה דירות, ושתיים

 הגינה. שטח כל על המשתרע בטון, ומרוצף ידיים
 מרהיב־העין בנוף להציץ תוכלו ״נווה־ביבים״ בתי של המרווחות המרפסות מן

 הרווחים מן לפרקים לעיניכם יגלו אשר הים, וחוף הרי-יהודה פרדסי־השרון, של
 יהיה ומזג־האוויר יתפזר העיר שעשן בתנאי כמובן זאת — לבניין בניין שבין
 לכך: גם דאג ״מלאס־לעם״ חברת של מהנדסיה צוות העשן, לבעיית אשר נוח.

 גם — לתוכם לחדור יכול העשן אין ולכן חלונות, אין ״נווה־ביבים' לבתי
 ע״י אטומיות הפצצות מפני המוגנת המרכזית, מיזוג־האוויר מערכת דרך לא

פעיל. פחם פילטר
 בו אשר גן־ילדים ייפתח דירות גוש בכל לרגע. כאן ישתעממו לא ילדיכם

 ואפילו עיישב קצת אמיתי, שיח עיניהם במו לראות המתבגרים ילדיכם יוכלו
 הצוות ע״י במיוחד יובא אשר ארגז־חול גם יהיה בגן סינטתיים. פרחים

הרחוק. הנגב מן שלנו החינוכי
 מאה־ של סביר סכום תמורת ידכם, בהישג יהיו האלה הנפלאים היתרונות כל

 במשך לנוחיותכם, קטנים בתשלומים לנו לשלם תוכלו אותם שבעים־אלף־בלבד,
 אלפי של מחברתם ותיהנו ב״נוווז־ביבים״, עימנו לגור בואו חייכם. ימי כל

(מ.)אחר. למקום תעקרו לא כבר שמכאן ספק אין כמוכם. ממש ותוססים, עליזים אנשים

בסיפוק מקבל המיפלצות ציבור




