
ת נהנים מעשנים ־ מסיגריו ן ד ע *  על האחרות. לכל מעל ־

 מאיכות מעודנים טבק מעלי המופק המשובח טעמן שום

ת של עשונן מעולות ־ ־ סיגריו ן ד  וחלק. קל הוא ע

ת יהיו והנאה סיפוק ת הפיה חלקך. מנ  המיוחדת המסננ

־ של ן ד ע ת ־  סיגריות העשן. את ומטהרת מצננ

־ ן ד ע  הן — פילטר עם בישראל הראשונות היו ־

תר. המשובחות עדיין ביו

פר 500 ינ0 20

ווו

ת ו ד ו  ת
ר ט ל פי  ל
ן ד ע

ת י ר ג י ר ס ט ל י פ ה ה ל ו ע ס ל ה א ר ש י ב
£ 162/!* '■

ל
ה בא אל כ ח ר ת ו ק י ב ה ל ב ו ג  - ה

בזאר. בהמחאה ממך המגיע את סלק

 כהזדמנות: למכירה
כרחוכות מגרשים

:לפנות
24749 טלפון תל־אכיכ,

ה1יבםד
 נבר־ מליצות אלא פוליטי מאבק על דיבורים

ללחום. מוכנה היתד• לא ישראל בות.
ם ש . כו ק ו ת  רוח הבינה הממשלה מ

בישי רשמי. בסאון לה שימשה זאת, כללית
 בן־גוריוז דויד הפיץ מפא״י מרכז של בה

 כי הבטיח ושלווד* רוגע של מתוק בושם
 עתה וכי, שנים, לכמה נדחו הבטחון צרות
 וקליטתזעליה לבנין להתפנות המדינה תוכל
 המצרים יחזרו אם יקרה מה אמר לא הוא

אל״שייך. לשארם הבא בחודש
 כוחם בכל השתדלו א.ורים מנהיגים .גם

 עליה על שוב דובר הרוחות. את להרגיע
 הנרמזת: המסקנה עצומות. בכמויות המונית

 הכסף את לקבל כדי מסיני לסגת כדאי
העולים. קליטת את שיאפשר האמריקאי,

מרו העסקנים רוב היו דבר, של בסופו
 ה־ זרם וכי כנו, על יחזור השקט כי צים

 משק לישראל. לזרום שוב יתחיל דולארים
 בלתי־פוסק זרם על כולו המבוסם המדינה,

 ימי־בצורת לעצמו להרשות יכול אינו זה,
פנימית. מהפכה ללא

 הראשל הקרבנות יהיו שהמפלגות מאחר
 שרדה לא כזאת, כלכלית מהפכה כל של נים
למאבק. רבה התלהבות בהן

 קרביות, והכרזות איומים של מטח אחרי
פגה!״ ״לאחור :הבלתי־נמנעת הפקודה תבוא

מפלגות
שרת של הטרגדיה

 הועד־הפועל, של הנהדר הישיבות באולם
 תל- אזור גגות על משקיפים שחלונותיו

 מימי בא.:ד התכנסו מטוס, בחלונות אביב
ל להאדן כדי מפא״י מרכז חברי השבוע
 שנשא והמדינה, המפלגה מנהיג של נאומו

 והבינלאומי הלאומי המצב על דבריו את
לעיל). (ראה

 זמן.לא לפני שעוד אחד, איש ישב בקהל
 אליו שם לא עתה מאד. חשוב איש היה רב

 משד. חבר־הכנסת זה היה לבו. את איש
שרת.

כ י ר י י ב ח י ר י . ו ת הק שדבר אחרי מ
 של לסיורו ונלהבות ארוכות רשימות דיש

בחתי עצמו, שרת כתב (אותן באסיה שרת
ש טבעי אך זד, היד, מיוחד״), ״סופר מת

 חמות מלים כמד, לו יקדיש !־,ממשלהראש
 יריבו את הזכיר לא ביג׳י אולם ברכה. של
 כמעט הקדיש זאת תחת אחת. במלה אף

 בצנל־ ברל אחר: יריב להערכת דקות עשר
בהצל בשעתו סילק אותו שגם המנוח, סון
 אחד ד^לוצץ במפלגה, מעמדת־מפתח חה

מא מת יריב להיות יותר ״כדאי העסקנים:
הזקן!״ של חי יריב שר

 נשארה שרת במשה לעשות מה הבעיה
 אח בקדחתנות חיפשו בידי אנשי פתוחה.
 אותו: מצאו הם ביותר. המשפיל הפתרון

 על כאחראי מונה לשעבר ראש־הממשלד,
 החלטה קאדרים.״ וחינוך המפלגה ״עתונות

 שהמפלגה אחרי מעטים ימים נתקבלה זו
 עתון להוציא התוכנית את לבטל החליטה

יומי.
 ממונה יהיה ששרת המפלגה עתונות

 חברי- שרוב הצעיר, חפועל השבועון עליה:
 והירחון קיים, שהוא מזמן שכחו המפלגה

 אחראי שרת יהיה כן התפוצה. דל מולד,
 את לאור עתה המוציאה עיינות, הוצאת על

 במשפט הנדדע העד בראנד, יואל של ספרו
ל זכרונותיו את התאים שאומנם קסטנר,

 רבים רמזים לתוכן הגניב אך מפא״י, טעם
ואנשיו. שרת נגד

 רגילים בברית־המועצות החשמל. שר
 התפקיד' את מגדולתם שירדו לשרים לתת
 שנמסר תפקיד — חשמל״ לעניני ״שר של

 ונמצא חיסולו, לפני טרוצקי לליאו בשעתו
 ־ הטיפול מאלנקוב. גיאורגי בידי עתה

 תפד: ממלא ובקאדרים, באידיאולוגיה עתונות,
 בשעתו — מפא״י של בעולמה דומה קיד

ר ס  אולם לשרת.־ עתה כצנלסון, לברל *
 זד האישית הפרסטירד, בעל לברל, בניגוד

 דומה.•ל־ ברצינות איש יתיחם לא עצומה*
יורשו. של האידיאולוגי בשרון

ג את שרת בילד. בינתיים  במלון; ימיו מ
ה הפרסי למזכירו שליחויות חילק חשרין,

 שהועמד ענבל, שמשון והמשופם, גבוה
. משרדו,חוץ. עללחשבון לרשותו
 ברגישות הצטיין. גדולתו שבימי מאחר

מי ביקורת, של מלח לכל חולנית כמעט  ה
 ממספר השבוע גדול לאידו השמחים י מספר

בצערו. המשתתפים

פיתוח
_ קדבי דו״ח

 כמד, בעליו את הכפרים אחד כאשר.מחליף
כאשר להיחרב. סוסו קרב, נדי תוך פעמים
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