
שיר
ספורט

״מעריב״ משורר מאת
 נבחרתנו כי בחדשות, שמעתי
 ועוד. עוד מנצחת

 לרקוד, שבמקום — והחלטתי
 ואכתוב, אשב
ספורט. שיר

 ז קוקיה כמו אשמח מה על
 תורכיה. את שניצחנו על
 ו דורבן כמו אשיר מה על
 יוון. את שניצחנו על

הו לי אין חבר׳ה, ולמה,  מני
גרמניה. את דפקנו כי

 השוויץ רבותי, זהו,
 ליבוביץ בארי של

 סלים שמונה — הרביץ שלצרפתים
 להחמיץ. בלי
 טל ידידנו וגם
 הספסל, על ישב לא

 לסל ישר קלע הוא
מארבעה״עשר. פחות לא

 הפלז׳ה על חברה ככה,
 לז׳ה יוסי של בזכותו

 צפונה רחוק נדהר שוב
 חזק, מהר,

! ולברצלונה

 :ת׳־אמת תגידו נו,
 ז עובד הזה השיר איד
 מהאף הוצאתי כבר

 מלוא״הדף חרוזים
 :נורא לא אן צולעים, קצת —

!המטרה :העיקר

 פלגמאט, קורא שים־נא־לב
 מישפט. כל ברטט קרא
 :תקלוט שאז ספק אין

 בספורט. יש כושר רק לא —
 מוזה, של עניין גם הוא ספורט

 נייר־עיתון. על ליריקה
 ה־ אחוז את כאן נזכיר לא

 שכר־סופרים של ״קאש״
שבון... אצלנו בח

מכתבים
למערכת

המיצעד על תודה
הזל ובגלוי בסתר זאת שעשו כרבים

 להוט איני המיצעד. את בראותי דמעה תי
 בכל להתרגש. נוח ואיני ״למיליטריזם״

כחולמים. היינו זאת
 ה־ הצדעת במיוחד ליבי את ריגשו

 הטוב החיוך הזקופה, קומתו רמטכ״ל,
של התגלמות זו היתה שלו. והשלווה

אלעזר ישראל) (מיס דוד
 גב, כפופי של דורות אחרי יהודי. יופי

 עומד איומה, שואה דמעות, של נהרות
 ובחיוך בשלווה ומצדיע יהודי מצביא

טוב.
 הפלדה בחורי של הזה החזיון לנוכח
 יותר להיות לא הרצון איתני והברזל,

 מעל הזוהרת השמש מול גורל, מוכי
והק היפה והבטוחה, השלמה ירושלים

היו כאל היהודי המצביא נראה דושה,
חנקו. והדמעות המה, והלב פי

 יהודי מצביא לך תודה תודה, תודה,
!נהדר

תל־אביב ברנשטיין, משה
 )13.5.73 (״הארץ-
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: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

זואוץ קוו הוקמה
נזקקות גשנחוה ארבע ונחות תשקת

 במקום אמש שנערכה עיתונאים, במסיבת
 על ז״ל זוארץ מ• הד״ר הודיע חופשתו,
 שמו, את שתישא כספית קרן של הקמתה
 בקנה־מידד, ציבוריות לפעולות ותשמש

נרחב.
 הד״ר, אמר קיומה,״ להכחשת ״עדי

ארבע של לשיקומם כספים הקרן ״תאסוף

מישפחות ביניהן נצרכות, מישפחוית
(ראה וסידון מרמרי ניד, מיכאל,

 האישי, פיקוחי תחת תעמוד הקרן לעיל).
 כדין. זתתוייק תירשם ותרומה תתמה וכל

 !״שחיתות תהיה לא אצלנו
 שבמיסמכים !מסרו יודעי־דבר חוגים
— בכינוייה יותר הקרן מוכרת רישמיים

חקק״ל ק !).לא — ז קיימת (
 המתוכנן היקפה אותת לשאלה בתשובה

 ״על ז״ל: זוארץ הד״ר השיב הקרן, של
 מדבר?״ אתה קרן איזה

 נפתחה התורמים שרשימת נמסר עוד
 של מצומצם מיספו־ עוד נותר אלה. בימים

מקומות־ישיבה.

 חיסול התחבורה: משרד דובר
הציבור ביד■ מרבים מינגעים

 בגשר המיפגע לחיסול סביר סיכוי קיים
 הבטיח כך — המוות״ ״סיבוב הוא מוצא,
התחבורה. מישרד דובר אמש

 לעניין הירוק״ ״האור מתעכב לדבריו
 עומד (כיתע בלבד הרוגים ארבעה בגלל
 על שיפורם או גשרים להרחבת התקן

 כביש בהרחבת מדובר היה ״לו הרוגים). 48
 הדבר היה ״הרי הדובר, הוסיף גרידא,״
 או כבישים להרחבת (התקן מזמן,״ מתבצע
הרוגים). 32 על כיום עומד שיפורם

סמך על הדובר, סבור זאת עם יחד

שולי עניין
 מה לדעת רציתי ונורא בבוקר קמתי

ולמה. בולוניה בעצם זה
ה בעמוד וקראתי מעריב, קניתי אז

 לא זה שבולוניה טורים, ארבעה על ראשון,
 והמשך שם, אותנו •ושונאים וכישלון, חשוב
.17 בעם׳

 2 בעמ׳ ■וראיתי ידיעות פתחתי אח״כ
 וזה בולוניה, בכלל שאין טורים) (שלושה

 זה, עם ותפסיקו הרעש, ומה לגמרי, שולי
 הוא שגם אמר רוזנבלום הד״ר ואפילו

 היו שישה שרק ומזל ערבי, עם פעם דיבר
אפי — בקיצור קומוניסטים. הם וגם שם,

רושם. כל מותירה שאינה חולפת, זודה
 חלקית, באיגפודמציה מסתפק לא אני
ב ושמעתי, קול־ישראל את פתחתי ולכן

 שבולוניה דקות, 10 של קצובות הפסקות
 האחרונה. במאה לא־חשוב הכי הדבר זה
 ויטה שחברת הודיע דבר־המפרסם גם

 א-לה לספגטי בולונז א־לה מספגטי עבדה
בשוק. היום הולך לא בולונז כי •סילאנז,

 ודי־ ושניצר, ולפיד, ושמיר, מבט, גם
 ו־ ואבן, נייעס, ולעצטע וגולדה, סנצ׳יק,
 וסתם משנה לא שבולוניה אמרו שמדליק

 לפצח והתיישבתי השתכנעתי אז מאזוכיזם.
המרפסת. על פיסטוקים

ברירה? לי היתד.

ע ג ר ן ב האחרו

לסיאול דיין
 לצאת עומד דיין, משה מר הביטחון, שר
 המגבית בשליחות במיזרח־הרחוק, לסיור

 נציגי עם ייפגש השר המאוחדת. היהודית
 ויאט־נאם, במאלזיה, היהודיות הקהילות

ודרום־קוריאה. החדשה גיניאה יפן,
 תעלה לא בכדורגל ישראל נבחרת אם
 דיין מר יסתפק בסיאול, המישחקים לגמר

 חודשים, מיספר בעוד לברצלונה, בנסיעה
העליה. לעידוד הקרן במסגרת

שניה האחרונה ב

ה אלון ל ר ע מ ג ל

 שבועיים־שלושה תוך כי מישרדו, חישובי
ההרחבה. לעבודת לגשת מע״ץ אנשי יוכלו

 הרי צריפין,—בית־דגן לכביש אשר
 התקן, לקראת החשובה ההתקדמות למרות

חסרות עדיין כשבועיים, לפני שאירעה

 את שיעכב דבר תאונות, 12מ־ למעלה
 חודשים בחמישה באיזור עבודות־הפיתוח

 ציבור־הנהגים של היענותו ״רק לפחות.
 העניין,״ את לזרז יוכלו המהירה ופעולתו

הרובד. סיכם

קבוע) (שם וליידנטל יעקובי

והתעשיה המסחר מישור
ח צו קו 351 מס. פי

ק (עפ״י )1951 תשקל״י המחירים על הפיקוח חו
 המחירים מדד עליית ולנוכח המחירים, על כמפקח סמכותי בתוקף

על בזה מצווה הריני אחוזים, 3.9 של בשיעור אפריל בחודש לצרכן

ת א פ ק □ ה רי חי ת מ י ל ל כ
 וכר הבנייה השרותים, המזון, מחירי כיל יוקפאו 1.6.73מה־ החל

הבאה: בצורה
 נקודת את לקונה המוכר ימסור שירות, ו/או מוצר רכישת עם .1

או המוצר מחירי של ההקפאה הנידון. השירות ו/
 — (להלן ההקפאה בתא הנקנה השירות ו/או המוצר את להניח יש .2

 הטרמוסטאט את ולכוון מעלה, כלפי המחירים ציון עם — ״פריזר״)
 הנידון השירות ו/או המוצר עטיפת על המצוייבת ההקפאה לנקודת

בלבד). צלזיוס במעלות תיעשה המחירים (הקפאת
 רטיבות למנוע על־מנת שקוף בניילון המחירים את לעטוף יש 3

מוקדמת. הפשרה ו/או
ימים. משלושה למעלה קפוא במצב המחירים את להחזיק אין .4
ש.ז. יולי בחודש ■תוספת־יוקר תשולם לא המחירים הקפאת עקב .5

ברוטו שמואל־יוסןז
המחירים על המפקח


