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 ילד של תמונתו עם כחולה
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 איכות תוצרת — נקה תוצרת

בע״נז. נורית חברת המפיצים:

 גת, קרית ,46 לכיש משד׳ כהן, אלפרד מר
1 בהגרלה ל״י, 45,000ב- זכה / 6  של 5 2
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שניה מחדווה
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במרינה
שן )4 מעמוד (המ
 עוד נורא זה היד, הרי — ולמוות לחיים
 השתדל כר. סרס ששמעון האמת, מן יותר

להעלימה.

ת צ ת ק מ סו ר פ
 אינו המומחה ? פרסומת מפברקים איו
קושי. בשום נתקל

 ידיעה לוקחים זר. עתון איזשהו קוראים
 תוכניות של תלי־תלים עליה בונים כלשהי.

 נואמים האפשר. ככל מפתיעות חערות־שחר,
 את מכריחים באשדוד. או בקרי׳ית־גת זה על

המא הנאום. תמצית את לשדר קול־ישראל
 הנתונים, על מושג כל לו שאין הפשוט, זין

הנואם. של המחשבה מתנופת יתרשם
האמרי השבועון פירסם השבוע למשל:

 מאמר, על קצרה כתבה ט״ם הנפוץ קאי
 על האמריקאיים המדענים אחד שפירסם
 נוקלאמיקם. בכתב־העת מי־הים התפלת

 אטומיים כורים לבנות הציע מדען אותו
 כור מכל 25 פי גדולים שיהיו ענקיים,
 יהיה, אפשר זר. כור בעזרת קיים. אטומי

 מיליארד של בכמות מי־ים להתפיל לדעתו,
 גאלון.• לאלף אגורה 30 במחיר ביום, גאלון
 וו. מציאה על קפץ שר־הבטחון סגן
 הודיע נאום. לנאום צריך היה יום באותו
 כור ישראל תיבנה בעתיד חגיגית: הסגן
 בעזרתו לירות. מיליון 300 שיעלה כזה,

 ללא עד ישתנה והנגב מי־הים, יותפלו
 פרם, לשמעון שייך העתיד המסקנה: הכר.

האטומי. המחקר על הממונה
 בקול־ חשובה ידיעה כמובן, הפך, הנאום

העתונים. בכל פורסם ישראל,
 השבועון האמת? מה לא. :הסיכום

 אלא אינו כולו העניין כי הבהיר האמריקאי
 ואחת מאלף אחת — יחיד מדען של דעתו

מד במאמרים שנה מדי המושמעות הדעות
עיים.
 (ואין מדען אותו של דעתו תתקבל אם

 את לפתור הדבר עשוי לכך), סימן כל
 לה שאין גדולה, לעיר אספקת־המים בעיית

 לפי המותסלים המים מחיר טבעיים. מים
 ניד עבור וכדאי נמוך, די יהיה זו שיטה
 מי־השתייה את כיום המביאה למשל, יורק,
קילומטרים. 100 של ממרחק שלה
 המאמר, בסוף מופיע העיקרי הפסוק אך
 מסכם פרס. שמעון על־ידי צוטט לא והוא
 גבוה מדי יותר הרבה יישאר ״המחיר ט״ם:
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 בתל־אביב שעבר בשבוע בינם דיין משה
להד היה שקשה מסא׳׳י, אנשי של קבוצה

( הצעירים אלה היו לא תג־זיהוי. לר. ביק
 דמויות שנכחו למרותי ויין, כאנשי הידועים
| דובר בפגישה יעקובי. וגד עופר כאברהם

. ומשה מפא״י, בתוך רעיוני חוג הקמת על
\ זה. לחוג רעיוניים קוזים היתווד. אף דיין
 מחשב־ הנחיות כללו דבריו מאשר יותר אך
 הם מפא״י, של לעתידה זת־אידיאולוגיות ת

 למטרות שנשלחו חיצים של צרור היוד
מאד. ברורות

( לקבוע כוי הרבה לטרוח צריך היה לא
 המשפט את השמיע כאשר דיין, התכוון למי

הנהו ,הייצוג׳ דרך עם שלם ״אינני הבא:
 של דרך היא זאת מפא״י. בהנהגת עתה גה

 כמו במפלגה, שונים חוגים של באות־כיח
 מלמעלה.״ הנקבעת צעירים, או נשים, עוות,

 שלטונו על לערער רצה בכך כי ברור, היה
 קביעת על בעיקר המתבסס נצר, שרגא של

השו האינטרטנטיות הקבוצות בין החלוקה
המפלגה. בתוך נות

 ברור. הוא אף היה אחר משפט של יעדו
 בהחלטת תומך אני כי ״אם דיין: הצהיר
 שולל אני השבר, מדיניות בעניין מפא״י

 על־ הכלכלית המדיניות הסברת דרך את
 ננהג לא שאם האומרים אנשים, כמה ידי

 לקטסטרופה נגיע — מפא״י על־ידי כמוצע
 פוגרומים.״ של ציונות נגד אני כלכלית.

 לוי של לליבו ישר שנשלח חץ זה היה
 כדי המדינה בהבהלת עתה העוסק אשבול,
 לאחר מוחלט מבשלון עצמו את להציל

הפיחות.
 פלי־ הדברים אין כי ברור, היה לנאספים

ב שמקפיד כמי ידוע דיין משה טות־פה.
 משפטים להשמיע ימהר לא ובודדאי דבריו,

 שני עם במערכה אותו להכניס העלולים
 , מפא״י. בצמרת כיום ביותר החזקים האנשים

 י למלחמה שהתכונן הרי — זאת עשה אם
השניים. עם גלויה

 התפדתיהמיט תהיה מאמר, אותו לדברי •
 יקרה זרוזין״! (״שיטת ההקפאה שיטת לפי
 את יאפשר שלא דבר שמונה, עד חמש פי

השקאה. יצרני בה השימוש
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