
 התפטרות!וספת
בטלוויזיה

>
 את השבוע הגישה מזג־האוויר תחזית

 ועב־ החדשות מחלקת לראש התפטרותה
 הנהלת עם מגעיה שכל לאחר ייני־היום׳
 דורשת התחזית פרי. נשאו לא הטלוויזיה

 מעלות 5 של עלייה וביניהן שונות, הטבות
 ובצפון־ בנגב מעלות 12ו־ החוף במישור

סיני.
להי סירבה הטלוויזיה הנהלת כי נמסר

 להשאיר לתחזית והציעה לתביעה, ענות
 שיובא עד ללא־שינוי מזג־האוויר את

 הגישה זו, הודעה לאחר לבוררות. העניין
 על זאת ונימקה התפטרותה את התחזית

 על וכן ובגולן״ ״בגליל השיקופית רקע
השו המעורערים האישיים היחסים רקע

יום. של פסוקו לבין בינה ררים
 מזג- לתחזית מיכרז יתפרסם בקרוב

 יידרשו כישוריה בין אשר חדשה, אוויר
 כסופות־ ניסיון שנות 14ו־ יסודית השכלה
רעמים.

 רשימה
 חדשה

דן בגוש
 לאחרונה, שפרשו המיל. מאלופי אחד
הא 13 עם מתקדם בשלב מגעים מקיים
 ברמת־גן. הלאומי בפארק שהשתכנו ריות
פולי לרשימה ללכדם בכוונתו כי נראה
המוניציפא בבחירות בראשם ולרוץ טית,
גהה־חיריה. גוש למועצת ליות

 שואג), (ערי עש תיקרא החדשה הרשימה
לנד מיל. — שאג ״ארי תהיה וסיסמתה

 להילחם מבטיחים ואריותיו האלוף !״. ריה
רעב. לכל חי בשר וידרשו בעוני,

בר המערבת ד

עברו! לא הס י
 מזה כי יקר, קורא ליבך, אל שמת ודאי
2 של במיקומו תמורות חלו שבועיים 0 0- 

 נוסף סימן אלא זה אין טעית! לא הארץ.
 בכוחות הריאקציה של המכוונת להתנכלות

הקידמה.
 נתגלה ובאחת המסווה, הוסר סוף־סוןז

 תחילה ״הדמוקרטיה״. של השעיר פרצופה
 בן־ י. של התפוטרותו אח״כ איינדה, רצח

2 של רגלו דחיקת ועתה אהרון, 0  ־0
 השוליים העמודים אל 2־5 מעמודים הארץ

 שאנו אדירה בינלאומית מזימה ביותר.
לה. קורבן

 אנו אך — הריאקציה איפה לה תחגוג
!יעברו לא הם :יודעים
 שמאחורי משום — יעברו לא הם
2 0  קטנים, זוארצים אלפי ניצבים ־הארץ0

 אשתו מלכיאל, ד״ר עם אחד שכם הצועדים
והילדים. חמדה־נופך

 וה־ הצדק שוחרי כי — יעברו לא הם
דרכם. את יחסמו קידמה
ההיס צו זהו כי — יעברו לא הם
טוריה.
 — התואר את בגאון לשאת נמשיך אגו

 מצבינו אל ליבנו נשית ולא ",2־3 ״עמודים
נישאר! 2־3 — היינו 2־3 הגאוגרפי.

 להיאבק נמשיך באפינו, נשמה עוד כל
הכבושים. העמודים לשחרור

 .2*3 עמודים אליכם, נשוב עוד
הנישול: הלאה

למש הנאמן הבן — אתה הקורא, ואתה
2 קוראי פחת 0  שהיא משפחה ״הארץ,0

 שלנו הפוליטי בנוף דופן יוצאת תופעה
 לרחוב צא !ידיים תחבוק אל כולו, ובמרחב

 הסטודנטים, רבבות עם יחד עימנו. יחד
א והסוחרים! אנשי־הרוח הפועלים, ל צ

:הגיע הזמיר עת כי רחום

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

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

1 זוארץ רחוב המערבת: כתובת

בצה״ל מעניין חידוש עוד
לק הנהיגה הראשית הצבאית הרבנות

 צה״ל במוצבי מעניין חידוש החגים ראת
 החופשות ריבוי נוכח הסואץ. ועד הגולן מן

ה בכוחנו קשות הפוגע תשרי, בחודש
 חגים ״סדר בצבא להנהיג הוחלט מרתיע,

24ל־ החגים תקופת את שיקצר מקוצר״,

 מסרב המוח אין־קץ. ביגון יוקד הלב
לו בדמעות משתנק הגרון להאמין.

הטות.
בטרם־ צירקוס. ח״כ מאיתנו נלקח

לאן. נודע ולא האיש אזל עת
שורשי, יהודי אותו צירקוס. ח״כ

 עבורינו, שסימל מזה, למטה לא אם
 הצעקה התגלמות את הצעיר, הדור

היא. באשר היהודית
 ישוב ולא לא־ריאלי, למקום הלך

אי״ה. לעולם. עוד
כל הצרוד קולו את נשמע לא שוב

 של עמך, של בעברית מבטא שהו,
 אביו על האיש של דעתו את יום־יום,

 יהדהדו עוד לא אחר. או זה כ ח׳׳ של
 גדול של זעקותיו בבית־המחוקקים

 רק הפרלמנטרי. בעולמנו הסדרנים
וחבל. דקה. דממה קול

 מי ? לרוסיה וילנר את ישלח מי
ז מי ל למצרים כהן שלום את יחזיר

 ללא צאן־מרעיתו את האיש השאיר
 תועות שיות אובדים, כבנים רועה.
 ללכת, יכולים הם לאן יידעו לא ששוב
מצידו.

 העממית. חכמתו לנו תחסר רבות
 של ארוכות שנים שמאחוריה חכמה,

 צירקום ח״כ לא אם מי חקר־שווקים.
הצי חיינו של המזרח כותל על חרט

שצו מי ״צודק האימרה: את בוריים

720 — הקודם (השיא בלבד שעות 48 עד
שעות).
 הדגיש החידוש, על שמסר צה״ל, דובר

 את להעמיד נאותה הצבאית שהרבנות
 הציבור לרשות המקוצר״ החגים ״סדר

פיתוח שהוא המקוצר, ״הסדר הרחב.

שחו עם ופל

 צירקום״, לעשות (״איך אחרון״. עק
דיבר. אשר את וידע ).84 ענד שם

שב שפלים, אנשי־מזימה ולאותם
 רגליו את לדחוק קשר, קשרו מחתרת

העשי המקום תהומות אל צירקוס של
 — הנער מן ידיכם הרפו ייאמר: רי,
!הוא קדוש כי

 כחבר־הכנ־ צירקום את נזכור תמיד
 לפה־ולט־ להמונים שהיה היחיד סת

פיים.
לעד. בליבנו דמותו

עס לאנשי במיוחד מתאים מקורי, צה״לי
ה ואנשים מיעוטי-יכולת נופשים, קים,

הדובר. אמר דייאטה״ על שומרים
המקוצר״: החגים ״סדר נוסח להלן

 טובלים החג בוא עם — אשכנז נוסח
 תוך וצמים לסוכה בדבש,'נכנסים תפוח
 ספרי סביב שופר לצלילי וריקודים שירה

החג. מוצאי עד התורה
שו טובלים החג בערב — ספרד נוסח

התקי לאחר בלולב. ותוקעים בדבש פר
ה צאת עד וצמים לסוכה נכנסים עות

כוכבים.
 ידליקו זהצנחנים הקומאנדו ביחידות

 אפיקומן, יאכלו נרות, שמונה גם החיילים
 אוזני־המן, אכילת תוך ביכורים יביאו

חלילה. וחוזר חורמה עד במחבלים יילחמו
 מזג־אוויר תנאי ישררו רד׳ ב׳ באמורים

רגילים.

תחרות
□,פיומו[

 הסיירות גוש דובר סייר, א. סגן־ניצב
 כי לכתבנו אמש מסר הפיזמונים במיצעד
 הינד לכתיבת מיכרז בקרוב יוציא משרדו

 שנוצרו החדשות לסיירות חדשים נונים
האחרונות. בשנים בארץ

 בחידוש מדובר כי הדגיש הסגן־ניצב
 שקד, (אגוז, הישנות הסיירות של שיריהם

 ובכתיבת בטיחות) פיסטוק־חלבי. חרוב,
 החדשות לסיירות מתקדמים הימנונות

ושמואל). אליהו חרדל, (פיסטוק־שאמי,
 הוסיף בחרוזים״ להיות חייבים ״השירים

הדובר. ואמר

 הבחירות לקחי
להסתדרות

להס שהבחירות החושב מכם, מי
טו פוליטיקה, מטעמי נערכות תדרות

 להסתדרות הבחירות גמורה. טעות עה
 למשכורת, תוספת לקבל דרך פשוט הן

ממם. פטורה
פו ״מם שנקרא מה יש בהסתדרות

 לפי השונות למפלגות המחולק ליטי״
לגולגו המחיר בוחר). (של גולגולת

 לפי לחודש. ל״י 1.10 בערך — לת
ה יקבל האחרונות הבחירות תוצאות

הפנת לחודש, ל״י 600,כ־ססס מערך
 10,000כ־ — ע״נ ל״י, 15,000כ־ — רים
הלאה. וכן לחודש ל״י

 מוכנים אתם מדוע ברור לא ובכלל
 לחודש) ל״י 1,10( קולכם את לתרום
 שונות מפלגות מיני לכל שכזאת בקלות

 לארגן משתלם יותר הרבה ומשונות.
 לעבודה החברים ו/או המשפחה את

 משלכם. מפלגה ולהקים השכונה ו/או
(מש קולות 300 תקבלו למשל, ואם,
 שיש הרי טעויות) + שכנים + פחה
 ל״י 400כ־ של ממס נקיה תוספת לכם

העלובה. למשכורתכם לחודש
להו חייבים אומנם אתם הכסף את

משפח (= מפלגתיות למטרות ציא
ארו כל — בעיה לא זאת אבל תיות),

 הוצאות הוא טיול וכל ישיבה היא חה
נסיעה.

מפ נא הקימו הבאות בבחירות אז
 בתיאבון, לכם ושיהיה משלכם לגה

טוב. וכל לבריאות

^ <ן מגיש #
לחגי□ מיוחד מבצע

גדור בשופר תקע
קטן שונו רבעו׳ במיוחד מתאים

תן: ר חי לב
זיזים. עם מיוחד שופר □
התרועה. להארכת \דד1£11 עם שופר □
שברים. לבעלי מייצב עם שופר □
אהראם״. ״אל — סאדאת של שופרו □
אינטימי. לעיסוי שופרטור □

 , חוזר כדואר ותקבל אלינו שלח א, או 2 ,1 סמן
אטומה. באריזה הניבחר המוצר את
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