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 חילוף חלקי
 מקוריים

ת חו 25/ ו\ד בהנ

 ה1מצי׳ תעשיות־ כרמל ־רום
 חלקי של ומגי! גדול מלאי ללקסתיה

מקוריים חילוף
א למסות ת סי  טריוסך סו

מל □ כר רו ס, כ 1300 דו
.25/ עד בהורות

חילוף, חלקי מוסבים,תויות ,פרטי וכב בעלי
 ישירות למות מוזמוים ומפעלים מוסדות

 אביב. ובתל בחיפה המפעל של החלפים לחוויות
שרותיעו׳ץ

04-53 89 22 טל: 145 יפו רח׳ בחיפה: החלפים חוויות
 03-25 38 49:טל 12 הארץ תוצרת רח אביב בתל
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ש צל־
 עבור זהבי ונתן הדר למנחם •

אירו יומן — בהשבוע הציגו אותה הכתבה
ב ניכר הפאנק. אמונת על האחרון עים

 על רצינית ־כנחקר ודת עב שעשו נייםש
תעו הצופים בפני להציג והצליחו הפאנק

ה הלכי־הרוח על ׳ומזעזעת מרשימה דה
■הנוער. ■בקרב חדשים

ח מו צד מ א ח ראו ל

ן את אג ל א ב ה
 עדיאד ■המערך ח׳׳ב ■שהגיש השאילתה

השידו לקטיעת ביחס אמוראי (״עדי״)
 מאיצטדיון ובטלוויזיה ברדיו הישירים רים

 בדיוק בירושלים, העברית האוניברסיטה
 מיצ־ ביסיום ■הגדולה המהומה החלה כאשר

 אנשי בקרב חב ■רוגז עוררה הלוחמים, עד
 מכוונת יד היתד, לא כי הטוענים הטלוויזיה■

השידורים. בהפסקת
 יכין, חיים ,החדשות, מחלקת מנהל

 מליסבון, לכן קודם ימים כמה הזר אשר
בהפס פוליטי שיקול שום היה לא כי טען
 מנהל החליטו יבין לדברי השידורים. קה

ו עצמו הוא צוקרמן, ארנוןהטלוויזיה:
שי על מטונה שהיה מי "לעדי, ס3 , ״

 השידור את ■להפסיק ■העצמאות, יום דורי
 היטב רואים היו ״■לא המסד שעל משום

משמ כל לזה היתד, ולא הבאלאגן את
עות.״

ד ר מ רועה ל1יע ה
 קומיסאר ״הציע״ שבו היום, מאותו

 המנהל, הוועד יושב־חאש חשות־השידור,
ב־ לשדר שלא ירון, ראובן הפרופסור

ומדי•*־ !הוניע
לאירופה 700

עמוד

הישראלי לתקציב התיירות מדריך

 אתרים * מלונות * סיורים
בילויים * קניות * מסעדות

המערבית אירופה ארצות כל
אחד בכרך

 הספרים חנויות בגל למכירת נמצא
אביב תל בע״מ, ״גד״ ראסית: חפצה

ם רי ברכב סיו

ה מהירה! קריאה ח ל צ מהירה! ה
 עסקים, כעלי — הקורם משתתפי * מדעי כפים על מהירה לקריאה קורסים מקיים מיל״ה *

 הקורם בסוף מסוגלים, — הם חומר לקרוא החייכים מים ותיכונים סטודנטים מנהלים, עקרות־כית,
ת להכפיל שלהם הזכרון עוצמת את ולשפר המחשבתי  הריכוז את להגביר קריאתם, מהירות א

מפתיעה. במידה
בכתב. קורסים וכן ובירושלים בחיפה בתל-אביב, מתקיימים הקורסים

.2 עד 8מ־ 03-912093 ,03-916185 טלפונים בכתב, חקורסים ועל החדשים הקורסים על פרטים

רועה מורד
תחזית נגד

ש דברים על תחזיות ■החדשות מהדורות
מ על במידע להסתפק אלא בעתיד, יקרו

 חצות כמעט עורך הורה בעבר, שאירע
 פינה להכין ישלו ליצוחת רועה יצחק
 כותרת, או ■שם ללא אומנם ■קבועה, יומית
ה במישור ותתזיות תצפיות תביא אשר

 זכה לא עדיין רועה של ■זד, צעד פוליטי.
ירון. של לתגובה

א הזיכרון ליום מתא■□ ל

 לענייני הכתב את רודף שוב הרע המזל
 הצוות סממה. דן הטלוויזיה של מישטרה

האלי התקרית את לצלם הצליח סמטה של
 ה־ לבין השחורים הפנתרים אנשי ביו מה

 ערב הפגינו, ׳שהפנתרים בעת מישטרה,
 לאסירים. החנינה ביטול נגד הזיכרון, יום

ש החליט אחימאיר יעקב מבט עורך
 לא והן מאחר אלה תמונות לפרסם לא

הזיכרון. יום לאווירת התאימו
 הוא כלל, שודר שלא קטע ■עוד ■אגב,

 על !הלוויין באמצעות שהגיעו צילומים
 דו אל האיטלקי המדינאי של גופתו גילוי

 זה סרט אין בי ■החליט יאחימאיר מורו.
 ושירד צה״ל, לחללי הזיכרון ליום יאה
 בתא מורו גופת של תמונד,־עומדת רק

המכונית. של המיטען

ת הגזירה עי שבו א ה

 אחרי להיגרר החל כולו המנהל יד,וועד
על והמיקצועית הפוליטית הצנזורה מטיל


