
 קורא
מאוד יקר
עצמנו. את נסביר כרגיל, שלא הפעם,
 פיר- האחרון האיץ״ 200״ בגליון

 חייל תמונת הראתה אשר מודעה סמנו
״חיילינו הפותרת: את ונשאה הרוג,

 הי- המודעה אל מתוק״. למשהו ,מתים׳
 של ״קולקטיבית" רשימה מצורפת תה

 בדויים בשמות שונות, מסחריות פירמות
ב שמורים האמיתיים (השמות כמובן.

מערכת).
 רבה להצלחה זכתה המודעה כי נראה,

 של בלתי־משוער בגל זכינו שכן ביותר,
 הי- העיקרית הטענה נזעמות. תגובות

סא לצרכים הרוג בחייל שימוש נגד תה
ר״ל. טיריים

 ממנהגנו לחרוג הפעם החלטנו אז
ב רגישים בנושאים לעסוק — המגונה

 לגוף ישירות ולהתייחס — צינית, דרן
העניין.

ממו מעט יקרים, קוראים לפניכם,
 :האחרונה העת של הפירסומת דעות

 בידי ועוצבו שחוברו מרנינות מודעות
הפיר מיטב עבור הפירסומאים, מיטב
 ואו- אקטואליות! אשר מודעות מות.

 מערך משתלב איך מדגישות טנתיותן
ב העברית התעשייה של יחסי־הציבור

 מצליח ואף האומלל, הביטחוני מצב
כסף. מזה לעשות
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 לשלום כח תנו
רכש!
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:חראשון והמייסד חעורך
ז״ל זוארץ מלכיאל ד״ר

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

1 זוארץ רחוב :המערכת כתובת

למעון־ חושה הנהגה
ת חו ם רעננים כו ונקיי־כפיי

חד הנהגה נבחרה ססגוני בטקס
 העבד למיפלגת ורעננה צעירה, שה,
 בולטים שנבחרו האישים בין דה.

ויש דיין משה מאיר, גולדה הגב׳
 להחליף באה זו הנהגה גלילי. ראל
בני- שנכשלה הקודמת ההנהגה את

כיצד
לנהוג

ת שפחו מ ב
נעדרים

 המשפחות מן למנוע יש ראשית ובכן,
 החג שמחת את להפר העלול מידע כל

 דבר להם לומר אין פנים בשום בביתם.
 נקודה שכן יקיריהם, גורל על קונקרטי

 מן שחלק וייתכן במיוחד, כאובה זו
 לנושא. יתרה רגישות מגלה המשפחות

הנע משפחות שבני ומובן טבעי זאת עם
בדרי הרף ללא ויטרידו ימשיכו דרים

 עמדה לנקוט יש כאן הוגן. ליחס שה
המצב. החמרת למנוע על־מנת נוקשה,

 להם יגרום הנאורוטי, שמצבם יתכן
במק לזעוק. אפילו או להפגין לצעוק,

במכשיר ראשם על להכות יש שכזה רה

 מים להשפריץ אפשר החורף בעונת קהה.
 עשוי הדבר עליזים, בקילוחים צבועים

 ממשיכים הם אם האווירה. את לשפר
 אותם, נרמוס זאת. להבין ניתן לנדנד,

סו באמצעות כמובן, מירבית בעדינות
 טפיחה (ע״י לצוארם נענוד או סים,
 אותם המכוערים, השלטים את עזה)
 מסויימים במקרים לשאת. נוהגים הם

 מראשי כמה לעצור כדאי ואפילו אפשר,
טובה. להתנהגות כבני־ערובה המשפחות

ה ולמרות נפש עד מים הגיעו אם
מש עדייו הם ביותר החריפים אמצעים
 משלחת עם פגישה ליזום אפשר תוללים,

 בשום אך הנעדרים, מקרובי שלושה של
 של מטבעם שכן יותר, עם לא פנים

אח הנגררים אלה, פרימיטיביים אנשים
 אצבע, להם נותנים שאם רגשותיהם, רי

 לקלל גם מותר היד. כל את רוצים הם
שמיות. בשפות

למח אחראית בהיותה המדינה הול
 את ואיבדה יום־הכיפורים, מילחמת דל

ש האישים בין והמיפלגה. העם אמון
 מאיר, גולדה הגב׳ בולטים הודחו,

גלילי. וישראל דיין משה

גול בירכה היוצאת ההנהגה בשם
 בוז בקריאות שנתקבלה מאיר, דה

 הגב׳ הנאספים. קהל ע״י קולניות
 בהת־ חשה כאשר שמייד אמרה מאיר

לכי קראה בהנהגתה, האימון ערערות
 בה, המיפלגה מרכז של אסיפה נון

 הכל.״ יתברר הכל, יוגד הכל, ״יאמר
 להנהגה הצלחה איחלה מאיר הגב׳

להנ לה וקראה לתפקידה הנכנסת
 הבאות השנים בחמישים חעם את היג
ה ערכי להגשמת כנים מאמצים תוך

עבודה.

 גולדה בירכה החדשה ההנהגה בשם
סוערות בתשואות שנתקבלה מאיר,

 לא מאיר הגב׳ הנאספים. קהל ע״י
 היוצאת, ההנהגה מן שיבטה חסכה

הת של נכונותה את בסיפוק וציינה
 של בעיצומם פניה את לחדש נועה
אלה. קשים ימים

 תכול־עי־ (עלם גלילי ישראל מר
 ההנהגה מן בלורית), ומקורזל ניים

בחיי חדש דף לפתיחת קרא החדשה,
 הפרק מן התעלמות תוך הפוליטיים, נו

 ניתן תמציתו שאת בתולדותינו העגום
 מיסמר ״באותו הנואם לדברי למצוא,

גלילי.״ מיסמך — מביש
פו מועצת מזכיר קלכשטיין, א. מר

העמ המוני בשם שבירך הסיד, עלי
 והביע מערכות לסידוד קרא לים,

 על תשמור הרעננה ההנהגה כי תקווה
נאותה. כולסטרול רמת

הופי האמנותית התוכנית במסגרת
קאשי. עליזה של האמא עה


