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 מלמד. מגוון, מגרה, סוער,
התנו את מדגימים והיא הוא
 מושג ומקנים המודרניות חות

אמ אודות הכל מסעיר חזותי
האהבה. נות

ם י ר ב ס ת ה י ר ב ע ב
 מהודרת בכריכה ענד 2 4 0
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 .2001 קטלוגי מם׳

יר  בלבד ל״י 26 — מח
 .18 גיל מעל רק לדורשים

 או דאר המחאת או צ׳ק שלח
 בל במשרדנו לבקר שברצונך

 ברחוב ,19—8.30 בשעות יום
 בבלי שכון תל־אביב, 9 המשנה

 ).14 מס׳ (אוטובוס
בע״מ. ש.צ.מ.
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במדינה
הממשלה

החדש בן־הברית
ספק, היד, לא מאיר גולדה של מבחינתה

 מרכז לחברי התוצאה. תהיה מה לרגע, אף
 המועמדים את הציגה בפניהם מפלגתה,
 הבחירות אחרי שהרכיבה החדשה לממשלה

ישר יכנס זה ״בשלב הודיעה: האחרונות,
 תיק•״ ללא לממשלה, גלילי אל

 משרד להקים היתה: גולדה של תוכניתה
ויוע ידידה את עליו להמליך נפרד, הסברה

ה את גם לידיו שיקבל גלילי, ישראל צה,
משרד־החוץ. מידי החוץ בהסברת טיפול

 לה האופיינית בצניעות נלחם. אכן
משרד־ בעד ״אני גולדה: אז הוסיפה
 החושבים הברים ישנם אבל אחיד... הסברה

 בירורים.״ נקיים אחרת...
 גולדה התיצבה השבוע השישי ביום

ו מע״י של הצמרת לשכת חברי בפני
 גלילי של ההסברה משרד בכשלון: הודתה

יקום. לא
למנוע כדי מרצון, נסיגה זו היתד,
 לפני הכרזתה בין שכן, מוחצת. תבוסה

האחרונה, הודעתה לבין חודשים 4כי
 איש אשר את לעשות אבן אבא הצליח

נלחם! הוא שיעשה: האמין לא
 על או עקרונות, על מלחמה זו היתד. לא

מ חלק על נלחם שר־החוץ שלום. תוכנית
 על הדיון נערך כאשר המנגנונית. אחוזתו

 פתק אבן כתב הצמרת, בלישכת זה נושא
 ביצוע ״עם מעוזריו: לאחד ישיבה כדי תוך

תצטרך ההסברה, למשרד בקשר החלטתה
 הדש.״ שר־חוץ גם לחפש גולדה

הר מאז הסתיימה. לא המלחמה
ב לעמדתה גוברת בהתנגדות גולדה גישה
כ מתגבשת החלד, מפלגתה• מנהיגות קרב
 בין בעיקר מוגדרת, בלתי אופוזיציה נגדה
 ולגח״ל. לרפ״י להתקרבותה שהתנגדו אלה

 אל הצטרף כאשר רק נפלה ההכרעה אולם
פינ שר־האוצר מישקל: בעל בן־ברית אבן
ספיר. חס

 תנאי. ללא השבוע נכנעה נסוגה, גולדה
 באבא מלחמתה כי הבהירה למקורביה אולם
מסיום. עדיין רחוקה אבן

דואר
מהקו!״ יד ״אלוהים,

 מקבלים בישראל הטלפון מנויי רבבות
 באפטיר, הדו־חודשיים הטלפון חשבנוה את

 עליו שאין מיסמף זהו לגביר,ם מוחלטת.
 לוודא מסוגל אינו שאיש עוד מה עוררין,

 השיחות ברשום הדיוק מידת מהי בדיוק
 ללא החשבון כשגדל לעיתים רק בחשבון.

ב המבוצעות השיחות למספר יחם כל
 על הדואר למפקחות האזרח פונה פועל,

לכך. הסיבה את לברר מנת
בד זאת מונה. מפעילים הברקים

 תל- תושב ע.ה, שעבר בשבוע עשה יוק
 בלמעלה חוייב כי לראות שנדהם אביב,

לירות. 200מ־
 אפשר ״מה למפקחת• צילצל ע.ד.

ה את שמע קורה,״ זה אדוני, לעשות,
 דברים מיני כל ״יש המעודדת. תשובה

 שהיו להיות יכול המונה. על שמפריעים
קפץ.״ והמונה ברקים סופות כמד.

עצמו. כשביל ישלם שאלוהים
 היא אשר את ידעה המפקחת כי מסתבר
 ישראל שדואר הציוד מרבית אומרת.

 שבעולם. החדישים מן אינו בו משתמש
 פעימות על־ידי מופעלים מוני־השיחות

 פעימה שכל דבר של פירושו חשמליות.
ה את להקפיץ עשויה חזקה חשמלית

ה השיחות למספר יחם כל ללא מונה
 להיות יכולה זו חשמלית פעימה אמיתי.

וכדומה. שכן גנרטור חזק, ברק
ב שונים לקויים בגלל — ועוד זאת

 קו על שיחות לעיתים עולות הדואר, קווי
 את מחייבת כזו שיחה כל זר. טלפון
שיחה. בדמי האומלל המנוי
 תצטרך שלא כדי לעשות, ביכולתך מה
זרות? שיחות עבור לשלם

 טלפון חשבון כל היטב לבדוק עליך
 ולבקש 18 לחייג — ספיקות של ובמיקרה
ה השיחות בל את רשום מונה. ביקורת

 מסויים, זמן פרק שלך מהטלפון מנוהלות
 אז מונה. קריאת שוב כך אחר ובקש
מונה. לרישום רישומך בין להשוזת תוכל

 לדואר גדולה סירדה בכך ותהיה יתכן
 עבור יותר תשלם לא לפחות אולם —

 שהוא פעם כל עולם, ריבון של שיחותיו
בקולו. מרעים


