
מיוחדת מכירה
 וחורף קיץ בגד־עור, דגמי של

 ובד קורדרוי זמש, עור, של ייצוא עודפי
וילדים. גברים לנשים,

ה 5096 עד ח הנ
 17.00 — 23.00 ,17.3.78 — שישי

 11.00 — 23.00 ,18.3.78 — שבת
תל-אכיב. ״הילטון״, מלון מול ,244 הירקון
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במדינה
העם
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שד ■האימה מעגל
וטרור־נגדי טרור

מחדש :פתח
 למע־ למצויא יפול היה ■לא ״אל־פאתח

יוו !מתאים עיתוי !אנישי׳ו של שה-הטבח
 השבוע כאבו בגין,״ מנחם בשביל תר...
הכנסת. במיסדרונות האופוזיציה אנשי

הקיצו משרתים שעל־פיו הישן, הכלל
 מטרותיהם את אלד, המהנות ■שבשני נים
פעולת־ד,טי שוב. השבוע הוכח אלה, של
 שהשתוללו הפידאיון, ■של הרצחנית רוף

 מעגן- :בין החוף כביש על :אחוזי־פאניקה
באז ללא־אבחנה ירו לתל־׳אביב, מיכאל
ו נשים בדם־קר קטלו הסרי-;טגן, רחים

 העניין את לשרת כדי בה היה לא ילדים,
 חסר־התכליית, המתועב, הטבח הפלסטיני.

 של המופרכות טענותיהם לחיזוק רק סייע
הפ לעם העצמית ההגדרה זכות שוללי

 למחותו שקשה ריגשי במיטען לסטיני,
רציונאליים. בנימוקים

 בו ולהשתמש הטבח, ■על לעוט היה קל
 הפלסטינים זכות את ■השוללת כהנמקה
מעו שהם ומה זה ״:אם משלהם. למדינה

 יעשו מה לשער ■נקל ■כעת, לנו ללים
 הוש־ /״בשכנותנו מדינר. להם כשתהיה

 - שעל-פיו הטייעון-הגגדי, את הטענה. מעה
 למעשי- בעצמאות הזוכה עם יזדקק לא

 בפעולות־ ■אותו !שיסכנו בשכניו, טרור
להש ■ניתן לא ריבונותו, ובאיבוד תגמול

 דחו וכאב, ■נקם זעם, ■ריגישות השבוע. מיע
מראש. קבילותו ■את

 עם לפגישת־עימות המיועד מסעו ערב
 ה- מ״תקפת נפלה ארצות־הברית, נשיא

 ■רב. כשלל בגין מנחם של בחיקו פידאיון
ל ■ניצתת כהוכחה ■בה לנופף יכול הוא

 עם הם הפלסטינים כי הכוללנות הכרזתו
 דמם לשפוך רק ■חפצם שכל מרצחים, של
 לא עליה להסתמך יכול הוא יהודים. של
 באש״ף, להכיר סירובו !את לבסס1 כדי רק

 שזוע- העולם, ממדינות לתבוע כדי גם אלא
 את לבטל הבלתי-אנושי, הפשע מן זעו

הפלסטיני. העם■ ובזכויות באש״ף הכרתן
 ובמדי- ,בחרדה, הכל ציפו שלה התגובה
מע היתד, — ובישראל במערב נותיעדב,

 כי להוכיח שתכליתו ישראלי, שר,-■תגמול
 מעשה־תגמול יינקו״. לא יהודים ״■רוצחי

■אזר גם להיפגע עלולים שבו זה, מעין
ה מעברו וילדים ■נשים :חסרי-מגן, חים
 יצרי ■את אולי יספק הגבול, של אחר

 לא בי מוכיח העבר ניסיון אבל הנקם.
 בעתיד. !מעשי־טרור למנוע כדי ■בו יהיה
 של האימים ■מעגל את מחדש יפתח הוא

להס להוביל העלול וטריור־נגדי, ■טרור
 ■מה בדיוק וזה חדשה. למיל׳חמה עד למה

 חפידאיון, יחידת של שולחיה שמבקשים
 יוזמת־ את באמצעותה להכשיל שניסו

■סאדאת. של ■השלום
 העוללים קי׳ברות !ועל השפוך הדם על
והיג כוחות־נפש הרבה ■לאזור צורך היה
 דרך לנסות ולתבוע לחזור כדי קר, יון

 של זו :שפיכות־חדמים להפסקת אחרת
 תאחר, חעם בני בזכויות והכרה הידברות

שבו. והשפויים המתונים הכוחות עידוד תוך
 תביעה עלולה השבוע מאורעות רקע על

 האבלים. ובבכי :בזעקות־הפאב •לטבוע זו
 למנוע ■פדי להשמיעה, היתד. חובה אבל

יותר. עוד קודר שכול

שווה, יצחק הפרופסור
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ההתנדבות במסלול
ביטלה מדעית וועדה

 ידוע בגין, מנחם אש־הממשלה, ן*
 שלו. והבריא המפותח בחוש־ההומור 1׳

 הנהנים גם תמחו שעבר בשבוע אולם
 והתחכמו- ליגלוגיו מחלצותיו, המושבעים

 את ועבר הגזים שמא בגין, של יותיו
הגבול.
 בגין כי במפתיע, שנודע, אחרי זה היה
 מתאים, מועמד למצוא סוף־סוף הצליח

 המדינה נשיא למישרת וספרדי ראוי
 שווה, יצחק בשם אלמוני פרופסור הבא:
 אנשי- של המצומצמת לקהילה מחוץ שאיש

 הגרעיני, המחקר בתחום העוסקים מדע
מעולם. שמו את שמע לא

 אלה תדהמה. היתה: הראשונית התגובה
 שווה הפרופסור של שימעו את ששמעו

 ובאי- בבורותם אולי התביישו לראשונה,
 של האלמוניים המדע גאוני את ידיעתם
 ואת האיש את שהכירו אלה ישראל.
פחות. לא נדהמו עבודתו,
 על הידיעה ששודרה אחרי אחדות דקות

 של במהדורת־החדשות שווה של מועמדותו
 של במערכת־החדשות התקבלו הטלוויזיה,
 הקו על טלפון. שיחות שתי הטלוויזיה

 ראש- יקותיאלי, דויד הפרופסור היד, האחד
 !במכון־וייצמן גרעינית לפיסיקה המחלקה

 תלמי, יגאל הפרופסור היה השני הקו על
מכון־וייצמן. מראשי אחד הוא אף

ל הגמורה תדהמתם את הביעו השניים
 בה יש אם לוודא ביקשו הידיעה, שמע
 במתיחה, מדובר אין כי להם כשנמסר אמת.

 תלמי הפרופסור שערוריה!״ ״זו הגיבו:
 שהציג ששודרה, בידיעה קטע על הגיב אף
 שם בעל כמדען שווה הפרופסור את

 שם בעל מדען הוא שווה ״אם עולמי:
אמר. קוסמי!״ שם בעל אני אז עולמי,

 של דמותו נחשפה כאשר יומיים, כעבור
 אב מצריים, יליד ,53ה־ בן הפרופסור
 מישפחתו עם המתגורר ילדים לחמישה

 הציבור לעיני ברחובות, צנועה בדירה
 ושידורי-טלוויזיה כתבות ידיעות, בסידרת

 התדהמה התחלפה העם לפני שהצינור,ו
 בגין,״ של פרטית מהתלה כנראה ״זו בחיוך.

 אוהב ״הוא הכנסת, במיסדרונות התלוצצו
אבסורד.״ עד דברים להביא

ה השישי ביום הארץ, הכתיר פארסה,
 במרכז שהופיעה קטנה מיסגרת־ אחרון,
 הבכירים המדענים ״אחד הראשון. עמודו

 מקרוב שווה פרום׳ את המכיר בישראל,
 ״אמר בידיעה, נאמר המדעי,״ בעיסוקו

 עילום- על לשמור בקשה תוך אתמול
 רחמנות פשוט באדם. התעללות ,זו שמו:

 מסוגל כבד־דיבור, הוא לו. שעושים מה
 לו אין המצלמות. מהבזק אפילו להסתנוור

 עוסק חייו שכל בחור מרשימה. ביטוי צורת
 רחבה. ראיה בלי קטנים. בפירטי־פרטים

אפילו היקף לו אין מזה. ומרוצה מסתפק

שווה בדיחות כד
1

 מודעות קבלת
 העיתונים לבל

המערכת במחירי
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חופשית חניה

דדמנני
 חשבון, קיבלת

 אותו פרע אנא,
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 בחר בגין מנחם ראש־הממשלה כי לידיעה הציבור של המיידית התגובה
 של גל היתה המדינה, לנשיא כמועמדו בציבור, מוכר ובלתי אלמוני בפרופסור

 ספונטאני, באורח השבוע שנפוצו הבדיחות של הראשון הלקט זהו בדיחות.
:לנשיאות שווה יצחק הפרופסור של מועמדותו הצגת עמדה שבמרכזו
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1 כנשיא שווה ביצחק לבחור לבנין הציע מי

לוי. דויד שר־הקליטה,
1 הוא דווקא למה
עליו. יעברו הבדיחות שכל רוצה הוא
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1 כנשיא שווה ביצחק בגין רוצה מדוע

איתו. לדבר שיוכל אחד מצרי נשיא לפחות לו שיהיה רוצה הוא

. שאינו רק לא לנשיאות המועמד ן ו ב  ן ה ו ו ש יהיה הוא אם יודע מי נ
¥ * *

 להבהיר רוצה היא הלירה שווה מה לעם הראתה הליכוד שממשלת אחרי
הנשיא. שווה מה גם לו
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