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 החיילים בראש־ובראשונה ז בסדנת־טנקים

 כל אין עדיין בילבד בנד ומנקים. מסרקים
 לכרכר מתחיל והזוטר הבכיר הפיקוד רע.

לאחריו. ויום הביקור, לפני יממה ולפזז
 הרגילה שהעבודה הוא מכל הגרוע אך

 אמור הביקור ההצגה. ומתחילה נפסקת,
 יום אותו בוקר מאז .11 בשעה להתרחש
 זקורים כשתותתיהם הטנקים את מסדרים
 לבצע ואין ממקומם להזיזם אין קדימה.
ה תיפגם לא למען עבודה, כל עליהם
 כולם לביקור, היעודה השעה עד הצגה.

 משש כשהנשיא מאונס. בטלים־מעבודה
 לא אך — העבודה מתחדשת לבוא, מעט
הסדר. את לקלקל אין שהרי הסדנה, בתוך

 הנמצאים טנקים על מתבצעת העבודה
 כשהשריון הלוהטת, השמש תחת במיגרש,

 הבטלה- לאחר במייוחד. צונן איבו הוא אף
 לסדנה, מחוץ הבלתי-יעילה והעבודה מאונס
 לעמוד הצורך ובגלל בעבודה, פיגור נגרם

 אל העבודה מתמשכת העבודה, במיכסות
 לעבוד, נעים הרי בלילה אך הלילה. תוך

הראשים. על קופחת אינה שהשמש מכיוון
 דווקא להתנהל הדברים צריכים מדוע

 במקום- לביקור בא הרי הנשיא כך?
 היתד. יכולה העבודה במוזיאון. לא עבודה,

מבויימים. מחזות ללא כרגיל, להימשך
נתניה שכיב, יצחק

רדיוכוגית תרומודדם
 במיסגרת באוקטובר, 20ה- שני, ביום

 איד- בקול־ישריאל, מישחקי־לילה התוכנית
 שי, ושמואל ענר זאב התוכנית, עורכי גנו

 מגן־דוויד־אדום. למען התרמת־דם מיבצע
מדמם, לתרום לבוא נתבקשו המאזינים

דם תורם ענד
חי שידור

 היו וצוות־השידור התוכנית עורכי כאשר
$ התורמים. ראשוני בין

 ב- הרדיו לאולפני הגיעו הערב במשך
 שנתי בביטוח־דם שזכו תורמים, 58 קירייה
רשות-השידור. מטעם ובפרס

תל-אביב דיין, משה
 יחסי־ על ניצח דיין משה הפירסומאי •

היפה. המיבצע של הציבור
ומחרתיים שילשום

 הסגנות־הסחאד. בלהט כחודשיים, לפני
 נאם המשוחררים, השטחים החזרת נגד

 אנו הקיבוץ־המאוחד. בבית אלון יגאל
 ביקשנו השטחים, החזרת נגד למחות באנו

 לנו, ניתז לא הדבר אך לאולם, להיכנס
״ באולם. מקום שאין בטענה

ב קצין־מישטרה עם דין־ודברים לאחר
 לנו יינתן אלון, שבצאת הוחלט מקום׳
 אותו ושאלנו ניגשנו, צאתו עם אליו. לגשת

 להשיב סירב הוא אך ,שאלות, מיספר
 מאז המקובלים״. .״בצינורות שנפנה ואפר
פע נדחינו ואנו ומחצה, כחודשיים עבת
 עד שנמתין לנו נאמר כעת רביות• מים

תאריך. כל נקבע ולא מהולנד, לשובו
העיתו לפני הצהרתו את נוגד זה דבר

 ־ עדיין אנו במעריב. פורסמה אשד נאים
 המקובלים״. ״הצינורות לפתיחת מצפים

 לדבר אי-אפשר שילשום של דברים על
מחרתיים.
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