
ערוך שולחן
העצמאות ליום

 של האדיבה בחסותו (מוגש
ניקולאי) אפטר״שף

 נחוג שיהיה עצמאותנו ליום לו ראוי
 יש חגי״ישראל. משאר שתבדילו בדרך

 מעין החג בסעודת לראות הנוהגים
 ולספר לקרוא נוהגים ואף שני, ״סדר״

באגדת־העצמאות.
תפ לחג, מיוחד תפריט איפוא, הכינונו

 את ויבטא חרות של אווירה שישרה ריט
הלאומית. גאוותנו

ההולמת, האווירה את ליצור על-מנת
 שמסביב הקטנים לפרטים גם לדאוג יש

 ראש- שכל ורצוי כדאי החגיגית. לארוחה
 בבגדי שלו הערבי את ילביש מישפחח

כו את לראשו ויחבוש חגיגיים כחול״לבן
להב על״מנת המפורסם, ״הטמבל״ בע

ה במרכז האיכותית. עליונותנו את ליט
 בל- מפה ועליו גדול שולחן יעמוד חדר

 מנורת — השולחן באמצע תי״מצויירת.
 בחנוכיה להשתמש (אפשר הקנים. שבעת

בדי פמוטי״שבת בשבעה או השמש, ללא
דים).

:הארוחה אל ועתה

ראשונה מנה
ו ספרד, לגירוש זכר — גרושה רגל .1

 דפוקים שחורים זיתים פזורים עליה
ומיזוגן. הגלויות לקיבוץ סמל —

עיקריות מנות
קישקענב לפרעות זכר — קישקע .1
(פרווה) מערבי חזיר קותל .2
לשישליק זכר ־־־ קבאב־אל־ואד .3
החזון לזכר — יבש עצמות מרק .4

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

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

1 זוארץ רחוב :המערכת כתובת

האחרון ברגע

חי! ישראל* ע□
 (תל־ שיבא ע״ש החולים בית מנחל סגן

ל מיוחדת בהודעה הערב מסר השומר)
למ וכי חי, עודנו ישראל עם כי עיתונות

 תיקווה עדיין קיימת החמור מצבו רות
להחלמתו. קלושה

 שבועות לפגי ישראל ע. אושפז כזכור,
 חזקים כאבים על שהתאונן לאחד מיספר,
 שיבא, בביה״ח התחתון. השמאלי בצידו
בבלו קשה דלקת אובחנה הוחש, אליו

 וטחו־ בשטחים מורסות הסוציאליזם- טות
וה הכנסת באיזור חמורים (מעדידן) רים

 לדעת אלה, תופעות המקומיות. מועצות
 כמות עקב בעיקר נגרמות הרופאים, טובי

 בפלג המרוכזת הבלתי-שיגרתית הקלציום
הזה. העם של העליון גופו

 שנפגש הולצברג, שמחה הפצועים, אבי
 יעשה כי אמר המאושפז, העם עם בביה״ח

המהיר לשיקומו להביא בכדי מאמץ כל

במח כאחות העובדת בח״ל עם ולנישואיו
השיקום. לקת

 בעם אינטנסיבי בטיפול הוחל לאחרונה
ונר ״25 ״מיצעד החדישה בשיטה החולה

לא פרי. נושאים הרופאים מאמצי כי אה.
 התעוררה נמרץ טיפול של כשבועיים חר

 אך לניסים, לצפות אמנם שאין תיקווה
 גבוה. מוראל על לשמור רצוי ואף כדאי

יזיק. לא לפחות — יועיל לא אם

 המוס׳ המונע
המדינה השג׳ מצעד

מבקרהמרינה ורח
בצה״ל - במיליונים ובזבוז

_______־ ______________סעדיב
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 הבויצה הביזה,

 בסיני הציוד והשהתה
#חמשו חהריך היו -

בגילחינוו־חובה ילדים 10,000
לומדים אינם מבקו־המוינה ורה

 מקרנות נהנו סעד עובדי
לנזקקים הלוואות למתן

תשל״ג נניסן ב״ד - 26.4,75 ה יום

 דירות קיבלו במשרד עובדים
דיור בתוכניות לחוסכים שנועדו

סוהרים בידי חלוד נשק
שנה) 40 הארץ (ותשקוט

 טוב כמה
מדינה שיש

 ומושפל, קטן אחד, עם היה זמן הרבה הרבה לפני פעם,
 היה הזה לעם אך נורא. וסבל העמים בין ומפורד מפוזר שחי

ומשו סופרים לעולם ונתן נוספות שעות עבד והגניוס גניוס,
 המון ועוד ואמנים, ומוסיקאים, ומדינאים, ופילוסופים, ררים׳

כאלה. מיותרים דברים
 על- אחורנית, בגאווה להסתכל הזה העם יכול היום והנה-

המר הישגיו על ולהצביע הלאומית תקומתו שנות כ״ה פני
ולמוסר: לתרבות האלמותיות תרומותיו ועל שימים

 ומרגמה־מתנייעת, ורשף, וגבריאל, ועוזי, ושפריר, גליל,
 וכובע־פלדה־ וגגמ״ש־מחודש, וצנטוריון־משופר, ותותח־נייח,

 ומכ״ם־מתוח־ משוריינת, וחולצה ואלונקה־מתקפלת, מפלסטיק,
 ונשיא־ ומיניסטרינרמפו״ם, ומטוס־קרב־מקליפות־תפוזים, כם,

ומצעד־מלחם. מחמ״ד,
 שוב הוא ישראל עם מת. לא היהודי שהגניוס לדעת נעים

לגויים. אור
תע״ש. תוצרת

בר המערכת ד

למצעד כולנו
 חוסיין ובן־אהרון, עראפת — מינו את מין מצא אכן
ד בדעתם מאוחדים כודם — ומצפ״ן סאדאת ושי״ח, ג  נ
. בירושלים היהודית לעצמאות הכ״ה חגיגות ה מ ל הש

 שרתו לא בצבא שמאלנינו(שרובם רואים ר״ל מיליטאריזם
חגנו. ביום צה״ל במיצעד הינם) גמורים ו״בית״כף־תו״ים

 למען חיות־אדם בידי חייהם נתנו יהודים מיליון שישה
 מטוסי־ יחוגו למען ירושלים, בחוצות עבריים טנקים ישעטו

 יתנופף למען השלמה, ארצנו של התכלת בשמי יהודיים סילון
ומקום. אתר בכל ממעל דגלנו

 שאיפתם בהגשמת רואים הם מיליטאריזם — ושמאלנינו
 דגלי תחת ערבי־נאצי, צבאי מיצעד — הם הקדושים. של

שלנו בירושלים לראות רוצים האדומה, רוסיה אימם־הורתם
ו נלד - להם ונשים נ ל ו ברגל. מי במיצעד, לחזות כ

 הכבוד כל כי ולעולם להם ונוכיח בטלוויזיה, מי ברכב, מי
 ה״בית־כף־תו״ים) (מלבד צבא כולו ישראל עם באשר לצה״ל

לשלום. הכנה בשאיפתו ומאוחד
 כרחוק בכלל, היהדות ומן מאיתנו, רחוק והמיליטאריזם

׳ הזה. כיום שנים כ״ה םעוד כגבולנו לראותם ונקווה ומואב. גלעד הרי
3*

תוספות
למרמורק זכר — א׳ מאמעליגה .1
לונביץ׳ ע״ש — קולרבי .2
 לזקי- וסימן אות — ממולא קישוי .3

קומתנו. פות

לקינוח
ה אייכמן לזכר — אוכמניות לפתן .1

ימ״ש צורר
 •צועי לזכר — חבושים מירקחת .2

צה״ל

משקאות
לחורבן זכר — כפ״ה׳ אייס .1
 התעצמותנו. סמל — ״הוק״ יין .2

— לעצירות לעיתים גורם זה תפריט
ציון. לעצירי זכר

 לזכר ופלדה, גריז סירופ — מיץ־עד .3
הממונע הטור - העצמאות □1׳ מצעדהמיצעד.


