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1 זוארץ רחוב המערכת: כתובת

 פתח הרכב, שבתון של ביטולו עם
 רכב״, ״מותרון במיבצע מישרד־התחבורה

להו עד הרכב שבתון יבוטל שבמיסגרתו
חדשה. דעה

ריכ־ להשבתת תווית שקיבל נהג כל
 ל־ לגשת יחוייב השבוע, מימי באחד בו

 ,/מותרון תווית ולקבל הרישוי מישרד
 השבתון תווית על תודבק אשר רכב״

 לשעבר השבתון ביום לנסוע לו ותתיר
 2.00 לשעה ועד בוקר לפנות 2.00 משעה
הבא. שביום
תחו הנהגים, ציבור על להקל מנת על
 טיפת״חלב בתחנות גם התוויות לקנה

 כל דתית, כפייה למניעת הליגה ובסניפי
 ה- או הביטול, תוויות השעות. בין יום

 מכנה ששר־התחבורה כפי ״מתירניות״,
 צבעים בשבעה תודפסנה בחיבה, אותן

 השבתון. תוויות לצבעי שיקבילו שונים,
 הנהג, של הרכב ברשיון גם תודבקנה הן

זרחנית. במיסגרת ותוקפנה
 את מחנה כשהוא יימצא אשר נהג כל

אחרת צורה בכל אותו משבית או ריכבו׳

 מישרד־התחבורה
רכב מותרון

 תו על זה תו הדבק
מכוניתך שעל השבתון

כלו שלו, הרכב שבתון בוטל שבו ביום
 יובא שלו, הרכב״ ״מותרון ביום מר,

 נע שגובהו בקנס לשאת ועלול לדין
ל״י. 30,000.—ל ל״י 10,000.— בין

 עי־ את להגביר נקראה המישטרה
תק את לעקוף מנהגים ולמנוע רנותה

 קבלן עם נחתם חוזה המותרון. נות
שיש רכב כל לגרור התחייב אשר פרטי
 עד אותו לגרור וימשיך במותרון, בות

המותרון. לצאת
 המשמעות את הדגיש שר־התחבורה

ש המיבצע, של הפסיכולוגית־חינוכית
 הזדהות הרגשת הנהגים בציבור תחדיר

שב מעולם הונהג לא שבה טנזניה עם
רכב. תון

 שמיבצע הוכיחו שנערכו, חישובים
 40 לפחות לאוצר יכניס הרכב״ ״מותרון

 ש- המותרון מאגרת חלקם ל״י> מיליון
 התצרוכת מן וחלקם נהג, מכל תיגבה

 פרוץ עם שתיווצר דלק של המוגברת
המותרון.
יובש. ישרור הארץ בפנים

גולדה
הביתה שובי
הכל על סלחנו

ן משה שמעו ו

האשה זו
 מתוקה בעריכת

נופך־זוארץ
2" מערכת 0  לפתוח גאה הארץ״ 0

2" בשם הנשים עבורכן חדש מדוד 0 0 
)4 טור ,3 בעמוד (המשך

 בממשלה שר דורשת סוריה
בצפון הגבול חימום תמורת

 מיס־ בתוגי אמש השתררה מבוכה
 שהסורים התברר עת העבודה, לגת

 תמורת בממשלה תיק לקבל דורשים
 המקורי בהסכם בצפון. הגבול חימום

עמי לבין העבודה מזכ״ל בין שנחתם
יקב שהסורים הוחלט הדמשקאי, תו
מו ראשי שני המזרחי, בנק את לו

חו אך שר־התיקשורת, וסגן עצות,
 לא שאם הבהירו בדמשק קיצוניים גים

 את יצניגו הם אחד, שר לפחות יקבלו
מוקדמת. הודעה ללא הגבול
לח מאיימים שהסורים נמסר עוד

ש לטמפרטורה עד הגבול את מם
 אם לאומית׳ ליכוד ממשלת תחייב

תת לא לייצוג'מיניסטריאלי תביעתם
קבל.

כת ■באוזני הכחיש העבודה דובר
 או ההסכם, של קיומו דבר את בנו

 לעת מקיימים שהסורים וטען הפרתו
פג מיספר ירו ואף הבטחתם את עתה
משוכנע ״■אני ■האחרונה. בשבת זים

 הוא סוריה מטעם המיועד השר
פז א  שיכהן (!בתמונה) אל־סעז* ח
החד בממשלה הסעד כשר כנראה

 בין־מישרדי. לתיאום כשר או שה,
פז של שמו מוזכר כן כמו א  ח

ת או רי כ ל־  שר לתפקיד כמועמד א
התיקשורת.

 נוכל בקואליציה, המצב יחמיר שאם
ה העבודה מיפלגת חוגי על לסמוך
יישו או עמדות ■כמה שיפגיזו סורית
בים.״

 שההצעה נראה ההכחשות למרות
 יכלו ואם ברצינות נשקלת הסורית

 שהיה אחד שתיק ייתכן הקיצין כל
 המפד״ל, בידי מופקד להיות !אמור

■הסורים. לידי יועבר
 ב־ בחטיבת־רפ״י דבר יודע ■מקור
 הזדהות .אמש הביע העבודה, מיפלגת

 ששיתוף בציונו הסורית, הדרישה עם
 ליציבות חיוני הסורים ■מצד פעולה

ה ■משיתוף וותר הרבה הקואליציה
 הליבראליים־העצמאיים, של פעולה
ל בחיוב להתייחס יש ולכן ■למשל,

פנייתם.
ב שהרגיעה מציין בצפון ■כתבנו

המש .החרפת -את מסמנת הסורי גבול
להר יכולה מיידית התלקחות ורק בר
הרוחות. את גיע

גולדה! גולדה, חזרי, גולדה ידלין:
רי! גולדה, לך! עשינו ן אל חיזרי, בחייך, גולדה,  תחזרי, באמת, יפה, לא ן חיז

 גולדה. בחייך, נו!! תחזרי, גולדה, באמת, גולדה, אנא, כזאת, תהיי
נו! ברצינות, גולדה, אוך, 1 זה נו, גולדה, טובה, עשי | מה גולדה, גולדה, חיזרי,

חצה! רא רוצה, לא רוצה, לא גולדה:
 רוצה. לא רוצה. לא רוצה, ן לי, נישבר חוזרת, לא מר, ן לך רוצה, לא אותי, תעזוב

 רוצה. לא רוצה. לא רוצה, לא לנדנד, תפסיק גמר־ בחשבון, בא לא מפה,
נו. טוב, | לא רוצה, לא רוצה, לא לא, | ניג־ די, זה, עם מספיק נו,

אידיוט לעם מכתב
אידיוט, עם לך טוב בוקר

 מזג שזה חושב אתה בעין, לך ירקו אתמול
 חמישה השנה מלוח לן־ מחקו אתמול האוויר?
 המחשב? של טעות שזו חושב אתה חודשים.

 שוב אתה היום מהמילואים, השתחררת אתמול
מפסקת. סעודה ואובל באוקטובר בחמישי ניצב

 וב- במס-הכנסה להילחם ממשיך אתה אבל
 שתיים בין רעש עושים הם כי מלמטה, שכנים

 אחר־כך לתפוס. מסוגל אתה זה ואת לארבע,
 וכבה ידעת, ותמיד אמרת, הזמן בל שאתה תגיד

 לך. מאמינים לא כבר אבל להמשיך. אי-אפשר
 בך האימון גם האימון, משבר מיפעל במסגרת

ממך. נשבר נשבר.
והממ מחדלטור, הוא ודיין זקנה, כבר גולדה

 מכיר ואתה ימכרו, לא ואותך בדיחה, היא שלה
 ואתה למילואים הולך ואתה האלה, הטריקים את

מחדלטור, הוא ודיין זקנה, בבר גולדה כי נהרג,

 טאייר כמו חלילה, וחוזר בדיחה היא והממשלה
 לך אומר אני זה ואת תמיד. כמו משוגע.

טאייר. בתור

דש אותך שמאכילים יודע אתה שנים כבר
 העם אתה בעולם. חכם הכי העם הרי אתה נים.
 תופש לא אתה למה אז הפסקות. עם בעולם. הכי

? הפסקה לקראת הולך שאתה

אידיוט. עם שאתה לך להודיע החלטתי לכן
 אוהב לא ואני אותי משמח לא זה ברירה. אין

 — כאמור אבל ממך, חלק הרי אני כי להעליב,
 שאתה או אפשרויות. שתי רק נותרו ברירה. אין

 שאתה החלטתי מאזוכיסט. שאתה או אידיוט,
 ואתה מסבלותיו נהנה הרי מאזוכיסט כי אדיוט,
סובל. של קולות הזמן כל משמיע

תש ואל שלי, טמבל במילואים, להתראות אז
ומצב-רוח. נגינה כלי להביא כח


