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ונל-אניב

 בטפול היעילה פעולתו את (פטרול) הדלק הוכיח קדם מימי עוד
 הדרושים האלמנטים את השער לשרשי נותן הדלק הראש. בשער

 כבימי השער חיי אורך על לשמירה ביותר החשוב התנאי וזהו לו.
 תכונות את כיסוד לקח (אמ.^מ) האן הצרפתי המדען נעורים.

 לטפול אידיאלית נוסחה והמציא פעיייים אלמנטים הוסיף הדלק,
 כבשה רעשנית תעמולה וללא מדעי, בסיס על הראש ובעור בשער
 האן פטרול ממציא של שמו תחת תבל רחבי בכל נכבד מקום

 כתכשיר ״פטרול־האך. על ממליצים אנו ?)££1801.
 את ומונע השער של ויופיו עושרו רעננותו, לשמירת האידיאלי
נשירתו.

ל הלאומית הנבחרת שוער של דבריו
 המסו־ בשבועון שהובאו לוין, חיים שעבר,

יוצאי־דופן. כרגיל היו שבוע, לפני יים
ה הנבחרת של המבישה המפלה לאחר
 העתון הזה העולם היה בלגיה, נגד לאומית
 הראה למפלה, שהביאו ת בבעי שנגע היחיד,
 האשמותיו לשיפור. הדרך את כך על־ידי

 בלגיה נגד 0:5ה־ מפלת ני הראו, לוין של
 שהוצגה כפי השמיים, מן מכה היתד, לא

 שרשרת של תוצאה אלא העיתונים, על־ידי
הישראלי. הכדורגל מנהלי של מישגים
 היה הדברים פירסום לאחר שאירע מה
 ההתאחדות. של האפירים לעסקנים אופייני

 להסיק ופן, ל ההאשמות את לבדוק תחת
 בשיטה נקטו עצמם, לגבי המסקנות את
הגנב!״ את ״תיפסו הצועק הגנב של

במס השורצים הספורט, מכתבלבי אחד
 קנאה מרוב חמם זעק ההתאחדות, דרונות

ההתאח מזכירות חברי המסויים. בשבועון
 לפרקליטה הורו להתקפה, לצאת החליטו דות

 צבי עורך־הדין ההתאחדות, של הנמרץ
 אם לבדוק כדי הזה העולם את לקרוא יפה,

 את להעניש כדי דרך א למצ יהיה אפשר
מפניהם. המסווה את שקרע הסורר, השוער

ההתאח בתקנון השבוע שעיינו מומחים,
 דבר המאפשר סעיף לשווא חיפשו דות,
זה. מעין

★ ★ ★
הבחי מערכת של תקופת־ד,חירום אחרי

 העתונאי. לו למסל הזה העולם חוזר רות,
 אשר חדש שטח לכתבינו נוסף שעתה, אלא

 לפעולותיו נוגע זה שטח לכסותו. עליהם
ה תנועת הישראלי: בנוף חדש גוף של

 בכנסת. ונציגה חדש, כוח — הזה עולם
 הזה העולם עורך הוא זה שנציג בדה הע

ל מובנים, צניעות מטעמי עלינו, מקשה
 שהתרגלה זו, מערכת אבל בדיוזח. הרבות

 לא־ חלק — קיומה מאז רבים לשינויים
תשתדל — לרעה שינויים מהם מבוטל

לטובה. שחל לשינוי גם להתרגל
 נחלת אינו שוב הזה שהשינוי עוד, מה

ויס מספק, הוא בלבד. יים המס השבועון
 צ־כור-ת. להתעניינות לגיטימי חומר פק,

ה את החרימו שבעבר מסויימיב, עת־נים
 יותר הוגן יחס ינהיגו כי הודיעו הזה, עולם
 ישראל, לקול אפילו בכנסת. הסיעה כלפי

 ח ויב של שמץ הירשה לא שנה 15 שבמשך
 רעיונותיו, או הזה לם הע מה־ת על דיון או

השינוי. רוח חדרה
 במסלרת ניתנה הראשונה הבולטת הדוגמה
 הילל בבית שהוקלטה שאלות, יש התוכנית

ה תחילת לפני ספורות דקות שלים. ביר,
 יגאל עורכה, של לשולחנו הוגשה כניתת

 אורי של ״בחירתו הבאה: השאלה לוסין,
 ולדמו־ ליהודים רע או טוב — לכנפת אבנרי

קראטיה?״
ו בהגינותה פוגם היה השאלה אי־הצגת

 ליציר העדיף לוסין כנית. הת של ביושרה
 על לוויכוח הפתח את ולפתוח תקדים,

 יוסף השאלה, מגיש הזה. העולם מהות
 שנח וסוציולוגיה לכלכלה סטודנט לנדאו,
 של המשיבים ולצודת לקהל הציגה שניה,

ו לבונסין ר אביגד פרופסור ישראל. קול
גנוסר. שלמה

 רואה ״אינני לבונסין: פרופסור השיב
 לכנסת. אבנרי מר של בכניסתו רע כל

 שהאופן עובדה, להזכיר ברצוני לכך נוסף
 אם להכנס! צריך שהיד, מראה נכנס, בו

 נים נכ עצמם מצאו ונשים אנשים אותם
 (של שקולו טוב לדעתי לכנכת. לשלחו
ישמע. אבנרי)

העתון. חלקי לכל עמדה לנקוט ״מבלי
 חשובים, הפובליציסטיים שהמאמרים הרי
 בשאלות־יסוד מקוריים רעיונות בהם יש

 ציות מיצעת תמיד שלא הגם ארוך, לטווח
הביצוע.״
 השיב אחד־העם, של בנו גנוסר, שלמה

 עורך של הימצאותו על בחיוב הוא אף
 העולם קורא ״אינני בכנסת. הזה העולם

 שזה אומרים — רע יחס מפני לא הזה
 בקריאה. מתקשה שאני מפני אלא — מענין

 צריך ואני ברדיו אבנרי מר את שמעתי אבל
 שכל, עם מת־ן, טוב, נאם שהוא להגיד
 היתר, שאילו אומר הייתי פורנוגרפיה. ובלי

 אות, זה היה צירים 5־10 רצינית מפלגה לו
 נבחר והוא היות בישראל. לדמוקרטיה רע

 את יל1יג אך יסכן, או יזיק לא א ה יחידי,
 במזנון, במקום שישבו הכנסת חברי אחוז

באולם."
 דיווח לפחית יבטיח זה יקר, קורא לך,

 לא :אולם, שם הנעשה על מלא עתינאי
במזנון.
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