
 רס״ר זה היה הפעם טלפונית. שוב הועברה
 מוכן אינו כי שהודיע קונפורמי, המאהל,

 אם אלא מפקד־הצעדה, הוראת את לקבל
בכתב. לו תימסר כן

 מפקד־הצ־ של הוראתו הועברה בינתיים
 מחנה־הנשים, ממפקדת קצינה באמצעות עדה,

 אזרחיים בגדים לבשה היא עצמה. לבלהה
 הרס׳׳ר, על־ידי נעצרה להצטלם, לצאת כדי

 לשלחה איים תלונה, במקום בו לה שרשם
 בכתב הוראה שהגיעה אחרי רק לכלא.

 נאלץ הראיון, את לאפשר ממיפקדולהצעדה
 התלונה את ביטל להיכנע, קונפורמי רס״ר

שרשם.
והעי האיומים ההפחדות, כל אחרי אם

 מלכוד בתואר דוידוביץ׳ בלהה זכתה כובים,
 בשל רק ולא — לו ראויה היא הצעדה,
וחינניותה. צעידתה

★ ★ ★

 השר דברי על לך סיפרתי שעבר בשבוע
 הזה העולם גילויי על בתגובה ספיר, פינחס
 מלווה־ להטיל ממשלתית תוכנית בדבר
 ידיעות שגילה כפי הבחירות• אחרי חובה

 בשצף־ הדבר את השר הכחיש אחרונות,
 כי ציון תוך קצף,

 קורא אינו לעולם
 המסו־ ״העתון את
 הזה״. יים

ידי פירסם השבוע
 מכתב אחרונות עות
 מקוראיו, אחד של

 מעתלית, גושן עובד
כלהלן:

 אחרונות ״בידיעות
צי 28.3.65 מיום

 ה־ שר דברי טטתם
 אוצר־המסחר־והתע־

גושן ש־ אמר בהם שיה,
שנכ הדברים ״כל
בעתיד) פיחות (על מסויים... בעתון תבו
. .  האצבע.״ מן מצוצים .

 מר שבין היחסים לבעית כאן אכנס ״לא
 — וכן מסויים״. ״עתון מערכת לבין ספיר

 כלכלית. הצדקה ישנה נוטף חות לם אם
 אני מהאצבע״, ״מצוצים למלים: באשר אך

להגיב: לנכון מוצא
 ברור די רמז בעתונות קראתי 25.10.61״ב־

 הופיעה מכן ולאחר מתקרב, פיחות על
 שהפיחות בה ונאמר ברורה יותר ידיעה
 על יועמד השער וכי חדשיים, תוך יבוצע

ארד,״ב. לדולר ל״י 3.5 של ערך
 ישראלי, לכל כזכור ,9.2.62 ששי ״ביום

 פיחות על — דאז שר־האוצר מפי הוכרז
שהא האנשים לקבוצת שהשתייכתי ומאחר

 למחרת כי כלל, נפגעתי לא ל,רמזים׳ מינה
וחס מסויימים צעדים נקטתי ,29.11.61ה־

ניצל. הקטן כוני
 זעקו מהפיחות אז שנפגעו רבים ״אנשים

 של חסינותו את להסיר שיש וטענו חמס
הציבור. הונאת על לדין ולתבעו האוצר שר

 בדבר מהידיעה להתעלם נוכל לא ״לכן
המתקרב. החדש הפיחות

 ספק לי אין ספיר, השר לדברי ״ובאשר
 ״נבואה״ שאותה מיחל במדינה, אחד שכל

 מאחר אך תתבדה. — חדש פיחות בדבר
ונראה.״ נחיה — נביאים שאיננו

★ ★ ★

 פירסם לא אחרונות שידיעות רק חבל
 שהע־ גושן, הקורא של המקורי מכתבו את

 בניגוד גושן, הקורא כי אלינו. נשלחה תקתו
 הוא מסויים״. ״עתון על דיבר לא לשר,
 ש״מגוחך ציין ואף הזה, העולם על כתב

בשמו״. עתון לכנות לא
 אחרונות, ידיעות דומה זו מבחינה

 לנכון מצא הוא גם ספיר. פינחס לשר הפעם,
 שאינה בצורה הזה העולם שם את להעלים
ביותנן. מכובדת
 של הבא בסעיף במיוחד בולט הדבר
 25.10.61״ב־ כתב לא גושן הקורא המכתב.

 פיחות על ברור די רמז בעתונות קראתי
 יותר הרבה דברים סתב הוא מתקרב...״

 1259 מס׳ הזה העולם ״בגליון מפורשים:
 רמז הופיע תצפית, במדור ,25.10.61 מיום

 באותו ואילו מתקרב. פיחות על ברור די
 הופיעה ,29.11.61 מיום 1264 בגליון מדור,
שה בה ונאמר ברורה יותר הרבה ידיעה
ם...״ תוך יבוצע פיחות  חודשיי
 נקס הזה העולם של זו ידיעה סמך על

 את שהצילו והם צעדים, גושן עובד הקורא
כספו.

 תשובות 2
שאלות 3ל-

ז העור התייבשות את למנוע כיצד .1
ו ז קמטים בפני להתגונן כיצד .2
 העור, נעורי על לשמור כיצד .3

 שאלות שלוש ויציבותוזז! גמישותו
 שני אשה. לכל חיוניות אלה יופי

 התשובה את מהווים תכשירים
רובינשטיין. הלנה של המוחלטת
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