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.5 הבנקים רחוב חיפה פתח־תקוה. דרך תל־אביב
הארץ, בכל הסוכנים ואצל ,18 המלכה שלומציון רחוב ירושלים

נורא. היה זה
 בן־גוריון, סיעת של העסקנים מאות

 פרס שמעון נדהמו. באביחיל, שהתכנסו
 אלמוגי בשוט. בו הצליפו כאילו התכווץ,
בידיו. ראשו את קבר בן־גוריון החוויר.

 עד עמוקה, כה דממה הושלכה ברחבה
 דפיו רישרוש את לשמוע היה אפשר כי

שבועון. של
★ ★ ★

הנורא? הדבר היה מה
ה עסקן־מפא״י עמד המיקרופון ליד
ה יו״ר שהיה מי שולרר, מרדכי צעיר,

 נאום־ את נאם הוא הסטודנטים. סתדרות
 השמיע והוא זה, בפורום שלו הבתולין

הזה. העולם מחרידות: מילים שתי
 שנתיים מזה המשולהב: שולרר קרא
 המוכתבת המדיניות את אשכול לוי מבצע

 הזה העולם עורך אבנרי, אורי על־ידי לו
 דה־בן־גוריו־ לבצע לו שאמר הוא אבנרי

ופרס. דיין את לסלק ניזציה,
מפור־ לאווים שני על שולרר עבר בכך

*

ת לפני סנ ח  א
 החורף בגדי

סי ב אותם כב

 לכביסה הכביסה אבקת
, ה נ י ד ע  על השומרת ה

הבגדים.

★

 בע״נו ״נקה״ ביזז״ר תוצרת
בע״נז נורית חב׳ המפיצים

חיפה
5 בלפור דזד
הסנניון מול

^ י ן : ב;: י ב א - ל ת ,  י:
4411־ ,פ דדן־
.הדך. בית מול

ן פ ל ו א ג ״ ר 2( ג 0  הבא בשבוע פותח )0^0
 ערב — צהריים — בוקר קורסי

ל אחד חודש ושל שבועיים של
ת ו נ י צ ק

ת י ר ב ו ע א / ת ו י ל ג נ א
כר־קמא חיים מר בהנהלת

מועד: בעוד הירשמו מובטהת! ההצלחה
)244635 או ,236209 (טל. 5 גורדון : ת״א

__________.30 לוין שמריהו ״במעלה״, בי״ס נ ה5חי

1  ; 17*150
ת תו קר כי  וערב בו

ס י נ ר ס ס כ א ל

פוקר לכיתות הרשמה החלה *
ערכ - חדשים לןורפיס נפתחים *

 1966 ומרץ ,1965 נובמבר הבחינות למועדי
 והתרבות החינוך משרד מטעם הנערכות
בערב 4—8 בבקר 8—1 והרשמה פרטים

 בצמרו* קדוש מכל קדושים שהם שים,
מפא״י:
 — המפורש השם את הזכיר הוא
 ״השבועון על לדבר תחת — הזה העולם

המסדים״.
 כוח הוא הזה העולם כי טען הוא

 — במדינה מכרעת השפעה בעל פוליטי
 פורנוגראפי עלון כאל אליו להתייחס תחת

חסר־חשיבות.
התדה בשוך ממקומו, אלמוגי קפץ לכן

 קשות. המיסכן בשולרר ונזף הראשונה, מה
ב צעק כזה!״ דבר להגיד אפשר ״איך
 כאלה דברים שנאמרו להצטער ״יש זעם•

כאן!״
 ושוב — נאמרו הנוראים הדברים אולם

 אומרם. לגרון להחזירם היה אי־אפשר
★ ★ ★

 השבוע שנזכר היחיד היה לא שולרר
 19ב־ שהופיע ),1345( הזה העולם בשער
 בן־ של התפטרותו למחרת ,1963 ביוני

גוריון.
 מילים: חמש בת שאלה עליו התנוססה
פרס?״ ילך מתי — הלך ״בן־גוריון
בחתי גליון, אותו של המרכזי המאמר

קבע: אבנרי, אורי מת
 בו־ בהליכת הצמרת תסתפק .האם .״.

ת את תחמיץ האס גוריון?  החד־ ההזדמנו
 הבן״ מן גם המדינה את לטהר פעמית

ס מין האם הקטנים? גוריוני  את לעצמת תז
לבנן? פנחס של גנרלו

 הדה־סטאליניזציה. באה !סטאליך ״אחרי
ת דרנשה בן־גנריון אחרי צי ריוניז בן־גנ ה־  ז

ת, יסנדית, — יסנדית. עיקבי
שלוט .מי .״. הו בטשרד־הבטחון? י  ז

הי השאלות. בל מוקד  הבוערת הבעייה זו
היחידה. הבוערת הבעייה אולי זה. ברגע
 מך חלק בקרב מסתמנת זה .ברגע .״.

 פשרה — לפשרה מסוכנת נטייה הצמרת
 כנו על פרס שמעון את להשאיר שכוונתה

כסגן־שר־הבטחון.
 בפני החומרה בכל להזהיר רוצה ״אני
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ה צי ריודז בן־גו הרבה תאבד כולה ״הדה־
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