
_ שיקולים שלושה
 סבורים, רובנו אוהדיה. לא ואף (מק״י) הקומוניסטית המפלגה חברי איננו
 האנושית. לחברה עלייה ולא ירידה הם הקומוניסטיים המשטרים כי למשל,

 השימוש הקיימים בתנאים כי למסקנה, ממושך שיקול־דעת הביאנו אף־על־פי־כן
 להכניס למק״י לסייע — הוא שלנו ההצבעה בזכות לעשות שנוכל ביותר הטוב

השביעית. לכנסת נציגות
שיקולינו: הם ואלה

 מניצול המדיני, המעשה ומבחינת המוראל מבחינת חשוב, דבר אין כיום א)
 שתהיה חשוב הערבים. עם יחסינו של ולנורמאליזציה שלום להשגת סיכוי כל

 מדינית־ גדולה למען ולא קיום למען נלחם הוא כי ההרגשה הישראלי לאדם
 גורר ובממשלה, בכנסת בציבור, לאומניים אגפים של קיומם טריטוריאלית.

 בישראל ההכרעה כוח בעלי המדינאים בין מיליטאנטיות הצהרות תחרות אחריו
ה מכל ולמצותם. להסדר בסיכויים להבחין הישראלית הנכונות את ומחליש
כאח מק״י, לנו נראית לאומניים ללחצים נגדי כמשקל עצמן המציעות רשימות

ישראל. של הבטחון לענייני ביותר וכנאמנה בשיקוליה ביותר ראית
 ועל העולמי, השמאל בקרב עמדתנו הסברת אפשרות על לוותר אין ב)

 המפלגה היא מק״י המערב. משכילי בין והולך הגובר בידודנו נגד המאבק
הנצי הפקרת זה. חיוני בתחום ישראל את לשרת העשוייה היחידה הישראלית

 ובעולם באירופה השמאל חברי את משחררת לרק״ח בכנסת הקומוניסטית גות
 בצד עקרונית התומכת עצמאית, שמאלית־ישראלית עמדה עם להתמודד מהצורך

 וחשוב מק״י על־ידי עכשיו מיוצגת כזאת עמדה שבאיזורנו. בסכסוך הישראלי
הבאה. בכנסת שתישמע

 לה לחפור עלולים קולות. 11,000 להסתדרות בבחירות קיבלה מק״י ג)
 יימצאו כי מקווים אנו החסימה. אחוז את לעבור בכדי בלבד קולות מאות כמה

 ומתוך ענייניים שיקולים לפי בבחירות קולם שיתנו מצביעים מאות אותם
לכנסת. נציגות להכניס למק״י ויסייעו הכולל הישראלי לאינטרס הבנה
ניניהם. להיות החלטתנו על בזאת מודיעים אנו

חס ד״ר אביבי, פנ
ם ח ברינקר, מנ
ם פרופ׳ גייפמן, חיי

מירון, דן ד״ר
מן, ששון ד״ר סו

פורו*. יהושע
¥

 ״ '69 מק״י על ישראליים ״אינטלקטואלים בחוברת כלולים אלה דברים

— של דבריהם מתפרסמים בה
חס ד״ר  ברונובסקי יורם ביסטריצקי נתן אביבי פנ

ם ח ם ברינקר מנ ם פרופ גורי חיי גייפמן חיי
ס דן גרודזנסקי שלמה גפנר בנימין ק  עליזה ז
קד גבריאל לאזר דוד ד״ר לבנברג  מירון דן ד״ר מו

ך ששון ד״ר נאמן שלמה ד״ר מ  פורת ישעיהו סו
ק אמנון ס קפליו ם קינן עמו ח ק מנ שפירו גדעון קפליו

 שומרים פיצד
7 הים בגד עפ
להת נוטים והחוף חים בגדי

מהשפע בתוצאה ולדחות קשות
 שמש, מי-ים, של המזיקה תם

 כביסה שבבריבות. החיטוי וחמרי
 ו״טקסטיל קרים במים קלח

 גמישותם על תשמור שמפו״
והחוף. חים בגדי של וצבעיהם

 את מוציא שמפו״ ״טקסטיל ,
 החיטוי, וחסרי המלח שיירי /
חים. בגד חיי את ומאריך ״

5 טקסטיל
ן

בע״ם נורי* ,חב חסייצים

אנשים
גולדה

ונוס היא
מאיר גולדה כי החושב אדם ישנו

 אל■ אחמד וזהו אלת־היופי, ונוס, היא
ר, הי  כתב כך המזרחית. ירושלים תושב ב
 האדא־אל־עאלם, בערבית, השבועון למערכת
 בתמונה? מופיע מי נחש למדור בתשובה

במ מלפני גולדה של תמונתה הופיעה בו
 צירף אף אל־בתיר טובות. שנים עשרות

א תשובות ונוס־גולדה. של בשיבחד, שיר
 המרגלת גולדה: של תמונתה למראה חרות

 קליאופטרה הארי, מאטה היפר,פיה
 באסיפת־בחירות • הבתולה. ומרים

ה חמישי ביום שהתקיימה גח״ל, מטעם
 השר הציג בירושלים, מנורה בביבר אחרון

 בבחירות גח״ל מועמדי את בגין מנחם
.״ לעירייה. .  זאב הוא 9 מספר מועמד .
או בגין. קרא הידוע,״ הקבלן פרופק,

 באולמי נסיעה, דקות 10 במרחק שעה, תה
הידוע לקבלן קשובים אזרחים האזינו נוף,

ג׳ודא* שרה בלה
התאהב הפרקליט

 האותיות דש־מעילו כשעל פרוסק, זאב
ב להצביע בהתלהבות מטיף כשהוא נם,

 רשימת בעד ירושלים לעיריית בחירות
הכל והחוגים ו״מיסחר המלאכה נאמני
 הסוחרים רשימת שהיא העצמאיים, כליים

 בשארם־א־ ישראל רוצה מדוע # בבירה.
 ״אנו נ היין משה שר־הביטחון קבע שייך?
 שלנו.״ כבגיברלטר בשארם־אל־שייו רוצים

 כל בלי שייכת, אימרת־השבוע אבל #
ב ״מדברים :רז אבי לעיתונאי ספק,
 רז. טען תגועת־ר,עבודה,״ על הרבה ארץ
ה מי לגלות מישהו טרח אי־פעם האם

ב קיימת האומנם מולה? הניצבת תנועה
תנועת־הבטלה?״ ארץ

 של מבול
שמחות

ב לירות אלף במאה שזוכה שמי טבעי
 לכן כדת. לשתייה ידידיו את יזמין פיס

 קלצ׳ינסקי, אנהרי של חבריו שמחו
 להצטרף בישראל, עתה הגר פולני צייר
 בשבוע להם כשבישר להרמת־כוסית, אליו

 שבוע. לאותו המאושר הזוכה הוא כי שעבר
 מיוחדת במונית כולם נסעו ששתו, לאחר
ב אנדרי נתקבל שם מפעל־הפיס, לבית
 הפיס לאנשי אף שהודיע לאחר רב, כבוד

 אותו הושיבו הם הגדול. בפרס זכייתו על
 ולבסוף אותו, ד,ישקו אוחו, האכילו בנוח,
 הד״ר הפיס, מפעל מנהל את אליו הביאו

ב וברכו ידו את שלחץ לנדאו, משה

בירושלים. במעצר בהיותה שצולמה נפי •

 מ־ לנדאו הד״ר ביקש אחר־כך מזל־טוב.
 -,כרטיס את שלף אנדרי הכרטיס. את אנדרי

 כי התברר קצרה בדיקה ולאחר מארנקו,
 לי ״היתר, לירות. 3ב־ אפילו זכה לא הוא
 אנ־ אחר־כד הסביר שזכיתי," הרגשה מין

 שוקיים 6 קחי בלבד: לקוראות • דרי.
 50 בבד, גרם 200 בצל, גרם 400 עוף, של
 את הוסיפי הבצל, את טגני שקדים. גרם

 מלאי טחני, המרוסקים, השקדים ואת הכבד
 בתנור. שימי ותיפרי. השוקיים, את בזה
 על־שם וריח, טעם נקרא מהתנור שייצא מה

 בגלי בן-אמוץ דן של הראדיו תוכנית
 לזה לקרוא החליט מקום, מכל כך, צה״ל.
 המיס־ של והשף הבעלים דבאסלן, רודה

 רודה בכודנת • האת. סקוטש היפואית עדה
שחק של שמות אחרים למאכלים להעניק

 קוקטייל לאכול יהיה ניתן למשל כך נים;
פו קורקבנים האדום, שיטל לאקס הגשש,

 למאכל הסכמתה נתנה שביט עדנה פיק.
 • סנדביץ׳. רק אבל — על־שמה שייקרא

 ה־ עיתין עורך אלוני, אורי העיתונאי
 היפהע להיטון, נולד, עתה שזה פיזמונים

 ודווקא שיר, בצורת מקורית, ברכה לקבל
 אפנת הזמרת לו כתבה הדתייה. מהגולה

 יפיתוח־ מישחק בניו־יורק הלומדת פו,
 בקול / תרועה בקול בא הוא הנה קול:

 / הלהיטו! במזל־טוב נולד הנה / ששון
 כוסית לכבודו הרמנו / מהגולה כאן ■זאנו

 יהיה שלהיטון / שלוחה כאן וברכתנו /
האח בימים ירד שמחות מבול • להיט.
 השבוע סולן: משרד־האמרגנות על רונים
 את חנוך שלום והמלחין הזמר נשא

 בטלוויזיה, במאית עוזרת עפרץ, ליהי
 חברו מרווקותו ייפרד ראשון ביום לאשה.

 כאשר יובל, חנן לשלושרים, חנוך של
 משר, כדת רבינוביץ׳ יאירה את יקדש

 הכושי־יהו־ הזמר נוספת: שמחה וישראל.
 ד,תימ- מאשתו התגרש סבאטו דוב די

 מוטי החקיין הרי בכך, די לא ואם ניה.
 כדי מארצות־הברית ארצה חזר גלעדי

 שומר הוא שמה שאת אחת עם להתחתן
מק אינו פלד, מיקי סולן, בעל בסוד.

 (בינתיים) מתכוון ואינו נשוי, הוא נא:
להתגרש.

 הפרקליט
נאשמת נושא

 ראפע, עלי הצעיר, הערבי עורך־הדין
באוני שלו המשפטים לימודי את שסיים

 הפרקלי־ אחד כיום הוא העברית, ברסיטה
ירו ערביי על־ידי ביותר -,מבוקשים טים

ער על מגן הוא בעיקר המזרחית. שלים
ה אחת וחבלה. בחתרנות הנאשמים בים

 ג׳ו- שרה לא־מכבר היתד, שלו לקוחות
ש ירושלים, ממזרח ערבייה צעירה דא,

ה המורה של היתפסה בעיקבות נעצרה
להב שניסתה אדאמה, עכלה בלונדית

 ל־ שפעל שעד, אלנבי. בגשר נשק ריח
 ג׳ודא. בשרה ראפע עלי התאהב שיחרורה,

 של בכפרו להינשא עומדים הם השבוע
פולי תודעה • דיר־אל־אסאד. בגליל, עלי
 לדרג** טניה השבוע גילתה מפותחת טית

 ה־ למעמד המועצה יושבת־ראש פיש,
 כל שמות את ליקטה היא בויצ״ו. האשה

 לעיריית בבחירות המועמדים־ממין־נקבה
 ו־צ״ו חברות לכל איגרת ושיגרה תל־אביב,

הש לפי המועמדות שמות את פירטה בה
 ביקשה ערד״" ״תהיי המפלגתית. תייכותן
 למועמדות קולך ״ותני מהחברות, לוונפיש

• עיניך.״ ראות לפי  שעות ד׳, ליום אור י
 לפחות יעמדו הקלפיות, סגירת לאחר אחדות

 יהיה לא־נעים. במצב המפלגות ממנהיגי חלק
הבחי לתוצאות תגובותיהם כש׳ישודרו זר,

 שהוקלטי תחזיותיהם, עם שיעומתו רות,
 ב־ בשבת ושודרו לכן, קודם אחדים ימים

 על האחראי השבוע. יומן מגאזץ־ו־,חדשות
ב היום ענייני מחלקת ראש המיבצע,

 החליט, רם, אלימלך ישראל, שידורי
 מדי, יותר מהמנהיגים אחדים לצער לא כדי

 עברו לא שרשימותיהם אלה את לשחרר
ה על להגיב מהצורך אחוז־החסימה את

 רבים שוכחים הבחירות אחרי • תוצאות.
 את ערב־בחירות של ממבטיחי־ד,הבטחות

 ראש־הממש־ סגן לפחות אך הבטיחו. אשר
ו אלון, יגאל לענייני־קליטה, והשר לד,

 בבחירות המערך ברשימת 2 מספר האיש
יאל עמיעד, אריאל תל־אביב, לעיריית

 — התחייבו בהם שטרי־הבטחות לפרוע צו
 בערב־שאלות־ותשובות שניתנו אלה לפחות
 אש־ מישה השחקנים זוג בדירת שנערך

הוק זה בערב פרידלנד. ודליה רוב
והוב ברשמקול, ועמיעד אלון דברי לטו
ל עד יישמר, סרט־ההקלטה כי להם טח

הבאות. בחירות


