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פחות הרבה אכל
(ה במדינה במדור משק—נשק הסיפור

 של הפרטיים העסקים על ),1674 הזה עולם
 אני דמי. את הרתיח צבא־קבע, משוחררי

 ראשונה. ממדרגה מוסרי פגם בזה רואה
אז סתם או עסקנים בנקים, מנהלי כאשר
 במעילה או בגניבה נתפסים טובים, רחים

יק הכי האנשים שקבוצת אבל ניחא. —
 של הכבדים התותחים — במדינה לנו רה

ב לנצל כדי במיוחד יתארגנו — צה״ל
פ זהו — הצבא מן קשריהם את עסקים

חמו לדברים תח
 אני ביותר. רים

ל!■ — להם קורא
חיד־ כולנו: טובת

מזה. לכם לו
יואלי, יואכים

חיפה
 גש״ק ■

 מש״ק
חש״ר!

 משק—נשק הכתבה
על לדעתי מצגיעה

 — הישראלית לחברה הצפויה חמורה סכנה
 מש״ק הסיסמה על־ידי ותאופיין תלך שהיא
 נש״ק זה); מה (ידוע מש״ק חש״ק: נש״ק

שומ (חברים חש״ק קבועים); שוחד (נוטלי
קשר). רים

וייסכרגר, שרה
 האמנם ■

¥ נבואת־שווא
 בין ויכוח נערך חודשים מספר לפני

 הכנסת. באולם מאיר גולדה לבין אבנרי אורי
 חודשים שבעוד אבנרי טען ויכוח באותו
ה מן לסגת ממשלת־ישראל תיאלץ מספר

 לה שיוכתבו לתנאי־שלום ולהסכים שטחים
 אבנרי, לדברי וזאת, המעצמות, ארבע על־ידי

ממקו אליו שהגיעה אינפורמציה סמך על
 גם הגיע שדברם — ביותר מהימנים רות

 דבריו כי לאבנרי אז השיבה גולדה לגולדה.
מוחלט. שקר הם

 ־עדיין — חודשים חמישה עברו בינתיים
אבנרי. דברי התאמתו לא

, ט נ ד ו ט חיפה הטכניון, ס
 ז^ורי שציין החודשים שמספר ייתכן •
קמעה, להשתנות עשוי בדבריו אז אבנרי

 ב־ כתבה ראה — התהליך לעצם אשר אך
כות וכן השלום, מהלכי על שעבר בליון

 נסיעתה לרגל העיתונים, בכל ראשיות רות
לארה״ב. ראש־הממשלה של

7ע הבחירות ■
בריחה - האוניות

 על גם להסתדרות הבחירות נערכו השנה
 שבעת על־פני ישראל דגל נושאות אוניות
העניי את לסדר דאג הימאים איגוד הימים.

 כל היה לא נים.
שהת מה בין דמיון
 שם בקלפיות רחש
דמו בחירות לבין

מו באוניה קרטיות.
 עליה למשל, לדת,

ב היו אבי, משרת
 של פתקים קלפי
בל רשימות חמש

היתד, ש האות בד.
לה וסביר חסרה,

 היה שהמצב ניח
 באוניות גם דומה

 לדאוג יש אחרות.
תי לא זו שתופעה

לכנסת. ובאות הקרבות בבחירות שנה
ירושלים וייס, רון

 הסיבוס י■
הפנטאסטי

 חברי־ 119 על אבנרי אורי של סיכומו
פנ היה )1673 ,1672 הזה (העולם הכנסת
טאסטי.

 אי־אפשר והרי — להתעלם היה אפשר אם
 שנות ארבע במשך אבנרי של מעבודתו —

כ היה הישראלי, בבית־המחוקקים ישיבתו
 עבור רק ולו זה לבית אותו להכניס דאי

זו. משקפת כתבה
תל-אביב קליגר, א.

 7ש האמד! !■
,,קול־ייטראל״

האובייק הדיווח על לכם לספר ברצוני
קול־ישראל. מפי הארץ אזרחי זוכים לו טיבי

 בתוכנית להשתתף זמן לפני הוזמנתי
 עיתונאי דיבר לפני האולפן. מן שאילתה

עיר לראש שהציג ירושלים, ממזרח ערבי
ה שאלות. שלוש קולק טדי ירושלים יית

 מעוניינת כל־כך ישראל ״אם היתה: ראשונה
)6 בעמוד (המשך וייסיואלי

ש תכש<ר ד דש ח
 בוישמיניבו עשיר

ך ומזיו השרשיבן. די
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ובריאוהד השער לצמיחה והחיוני
 נגד מיוחד יסוד סביל .2

העור. ולכלוך קשקשים
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 בטבעקת השער של
 שמנוני. או דביק אינו
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