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 איטי' רק מהלכים אגד, של הבינעירוניים בקוים כי הידעת,
 ישיבה תוך רק היא בהם והנסיעה- ומהירים ״ישירים״ בוסים
 ליום׳ נסיעות 40 — לירושלים מתל־אביב מקיים אגד ? נוחה

מ קיימים כן ליום■ נסיעות 50כ־ — לחיפה ומחל־אביב ש
 פרדס עפולה, נהמה, חדרה, לגליל, לטבריה, ״ישירים״ תים
 ישובים 800ל־ אגד של הרגילים לשרותים פרט וזאת ובו׳, חנה

 או עבודתך לרגל נחפז הנך אם אילת• ועד מדן בישראל
 יוצאות מספר רגעים שכל ותיווכח, אגד לתחנת סור עסקיך,

הארץ. כנפות לכל מכוניות
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נמ הסקריפ חברות מצרכי יתר שכל בעוד

 לירות שתי של חישוב לפי בשווקים כרים
 ה" במחיר סנט של תנודה וכל לדולאר, וחצי

ישר בלירה היום למחרת משתקפת דולאר
ה בשבועות למצוא הקונים הופתעו אלית,

 ל״י, 1.700 במחיר הדנית החמאה את אחרונים
כ ל״י, 1.350 במחיר נוסף, שבוע וכעבור

 תמורת לירה של הנשכח השער לפי לומר
דולר.

האמ לחמאה בניגוד : הנדיב ההיצע סיבת
ממו זמן להשתמר היכולה המלוחה, ריקאית

ה החמאה הרי קלקול, ללא במחסנים שך
מן כעבור להתקלקל עלולה המתוקה דנית  ז
 להתפתות שמוכן מי יש עדיין אם ביותר. קצר

ה את תחילה שיריח לו מוטב הזול, למחיר
חמאה.

שידור
■לך לא השיעמום

 יפתח אשר הישראלי, המאזין יתקל בקרוב
 קול־ של ב׳ תוכנית בגלי הרדיו מקלט את

תוכ :הדממה סיבת מעיקה. בדממה ישראל,
האחרו הקיצוצים מן כתוצאה תבוטל ב׳ נית
שירות״השידור. בתקציב נים

 שהרי גדולה, אבידה זאת תהיה לא לכאורה
 ארבע השעות בין המשודרת ב׳ תוכנית

 ריכוז מקום שימשה הצהריים, אחרי ושש
 המהוות המשעממות, וההרצאות השיחות לכל

 שונים, וגופים למוסדות מוסוויית פרסומת
 האחראי פרלמן, (״מויש״) למשה איפשרה

הר התוכנית את להפוך השידור, ענייני על
ומשעשעת. לקלה גילה

 השונים והגופים שהמוסדות היא הצרה אבל
 קול־ של ב׳ בתוכנית דריסת״רגל להם שקנו

 לאחר אפילו זכויותיהם, על יוותרו לא ישראל
 השיחות מן שחלק נודע עתה כבר ביטולה.

 אניני״הטעם, את אפילו המרדימות וההרצאות,
 את ידחקו הרגילה, התוכנית למסגרת יועברו
 יאלצו יותר, משעשעות תכניות של רגליהן

 תחנות" גלי על בידור לחפש המאזינים את
סאלוניקי. או דמשק קהיר, של השידור

דת
רב פו■ והדרת

 חנוך רבי מספר, חדשים לפני חזר, כאשר
רו אמת, תורת ישיבת ראש ),52( אלבין י
 אתו הביא בארצות־הברית, משליחותו שלים,

 הגדולים הרבנים מכל שלום ודרישות ברכות
 אחד רבי שכח הוא אבל החדש. העולם של
 — מלובאביץ המפורסם הרבי׳ את —

כלל. אצלו ביקר ולא
גבול. היה לא חסידי־לובאביץ של לזעמם

 מהנהלת חנוך רבי את לסלק החליטו הם
בעוב להתחשב רצו לא אפילו הם הישיבה.

 קיבל הוא אביו. ידי על נוסדה שהישיבה דה
 הישיבה; בשטח להופיע שלא מפורשת פקודה
 מש־ החסידים העמידו לציית, סירב וכאשר
 הכניסה את ממנו מנעו לבניין׳ מסביב .מרות

בכוח״הזרוע.
 בין אפילו למרגוע זכה לא חנוך רבי

מב מקבל היה בפעם פעם מדי גתלי־ביתו.
ל תעיז ״אם :טלפוניות וקריאות רקים

״ומר רע סופך יהיה בשטח״הישיבה, הופיע ! 
 בשבוע טלפוניות. קריאות שתי

 רבי של בביתו גברים קבוצת ביקרה שעבר
 המקום, את האורחים עזבו כאשר חנוך.
 ג טלפוניות שיחות שתי להזמין הרבי מיהר
 שעה רופא. עם והשנייה המשטרה, עם האחת

 האורחים אחרי בחיפושים עסקה שהמשטרה
 :מפורט וחשבון דין הרופא הכין הנכבדים,

 חבורות של רב מספר שבורות, צלעות כמה
 להוסיף הרופא !מן ביקש הרבי וסריטות.

 ביקשו ואף אותו׳ להרוג הבטיחו שהתוקפים
למשטרה. זאת למסור ממנו

 שהם הודו בתקיפה החשודים העצורים
 כל להם שאין טענו אך הרבי, בבית ביקרו
 והם־ חבורותיו השבורות, צלעותיו עם קשר

 לשאול באו שהם אמרו הם גופו. שעל ריטות
ש חבילות־המזון את לחלק בדעתו יש מתי
לא. ותו — מאמריקה הביא הוא

פורים
ולילה תזמורות שת■
שער) (ראה

ה על משאל הארץ העתון ערך כאשר
נפ אוניברסיטה להקים צורך ״היש : נושא
 של הסטודנטים ■מיהרו ?״ בתל־אביב רדת

תשו לתת בירושלים העברית האוניברסיטה
 לתל־ השנה לרדת החליטו הם :קולעת בה

לע — לגמרי אחרת למטרה כי אם אביב,
 א׳ ביום שלהם השנתי הפורים נשף את רוך

אמריקה. בית־ציוני באולמות הבא,
856 הזה העולם_______________________________


