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 עם חוזרים ולתושבים חדשים לעולים
מיוחדים. מחירים קניה ממס פטור

הבטח1 פילוט מקלט רכוש
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ה :3 5 3 7 דגם זי י ו לו ט ה ה ח כי הו ה, ש מ צ  ע
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התחתון בעולם נחש
 דמויות־ בדוגמאות סטרץ׳,״ מ״הלנקה העשויות לנשים, ותחתונים חזיה של זהות מערכות

 ״רוטקס״. על־ידי לשוק הוצאו פרחוניות, או נחש
בחזיה: ובעיקר חידושים, מספר אלו במערכות

 כתפיות בזכות נוחים וההפרה הלבישה כפתורים. בה ואין לראש מעל נלבשת היא —
אלסטיות.

 במיוחד. צעירות נשים על האהוד השטוח המראה את והולמת במיוחד גמישה היא —
והצבעים. הדוגמאות ושלל גזרתן בזכות כבגד־ים, נראות ״מטקס״ של החדשות המערכות

 בבד והן דמוי־נחש בבד הן — אופנתיים צבעים 6 של מבחר עומד האשד, לרשות למעשה,
 ל״י. 10.70 המערכת מחיר הפרחוני.

מכולן: (אולי) הגדולה והאטרקציה
 בדוגמאו־ הזהים תחתונים) (רק תחתונים לגבר גם מייצר ״רוטקס״

בנות־זוגם... של לאלח תיחם
מושלם. (כמעט) שדדיון אכן,
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במדינה
העם

שמחה
בסיס ללא
ברית־ר,מוע כי ידיעה, תתפרסם מחר אם
 צוות וכי פצצת־אטום למצריים העניקה צות

להפ כדי למצריים, הפצצה את הביא רוסי
שעיתו לוודאי קרוב הצורך, במיקרה עילה

 צהלה של בתרועות כך על יגיבו ישראל ני
ושמחה.

 כלפי הכותרות יזעקו !״ ? לכם ״אמרנו
 המצרים! על לסמוך ״אי־אפשר האמריקאים,

בהם!״ לתמוך לא תשתכנעו עכשיו אולי
 עתידה על חדש איום נוצר שבינתיים זה

 וקטנים, הולכים השלום וסיכויי ישראל, של
 בישראל. בצמרת איש מעניין אינו כמעט זה
להפ הוא ישראל מנהיגי את שמעניין מה
לאמריקאים. המצרים בין האפשר ככל ריד

שאי מה בדיוק זה פון*. בלי משחק
 חתימתו דבר התפרסם כאשר השבוע, רע
 המעניק החדש, הסובייטי־המצרי ההסכם של

 קיים שהיה למצב־ר,עניינים והמשכיות תוקף
כה. עד

 שאבדה, האפשרות על להצטער במקום
 פרצו באזור, הסובייטית המעורבות לצמצום
מ גלויה, שמחה בתרועות ישראל מנהיגי

 ירפו ארצות־הברית שמנהיגי תקוה תוך
 לסגת ישראל את לשכנע מתוכניתם עתה

שלום. תמורת
שו ארצות־הברית היתד, לא המזל לרוע

 גם מקום כל לה היה שלא זו, לשמחה תפה
שט על שלום המעדיף ישראלי של בליבו

חים.
 שאירע מה דבר. השתנה לא מעשי באופן

ה א־סאדאת, אנואר מצריים, שנשיא הוא
ל נתן במצריים, ושלטונו כוחו את מבסס

באמצ אזהרה, סימן ארצות־הברית מנהיגי
 לחץ שיפעילו ללא כי להם הבהיר עותו

 בפניו פתוחה ישראל, על תוצאות שישא
 הדוב של בחיבוקו לשקוע האופציה תמיד

הרוסי.
ש הארוך, במשחק נוסף מהלך זה היה

 סוסו מתרחק כן — מתמשך שהוא ככל
והולך.

מפלגות
חלומות

ליבדלייס
הליברלים? הולכים לאן
בטוח. זה לחרות. לא

 לפחות או — חרות כי מקווים הם אבל
איתם. תלך — מחרות חלק

 בין ניגוד־האינטרסים כלי״נשק. שני
למדי. ברור גח״ל חלקי שני

בש מאמינה: שהיא במה מאמינה חרות
 הם גם מאמינים הליברלים הארץ. למות

מייצ שהם הכלכליים באינטרסים במשהו:
גים.

 הנדחפת, בממשלה לחרות מקום אין לכן
 לפחות — ויתורים לקראת צעד, אחרי צעד

 מחוץ לליברלים מקום אין ולכן במילים.
 נדפק בחוץ, שנמצא מי כי — לממשלה
כלכלית. מבחינה

 קרוב לפירוק להביא היה יכול זה כל
 אין שלליברלים העובדה לולא הגוש, של

 שלהם; השוקת לבד. להופיע אפשרות כיום
 בכנסת כי בטוחים הם למדי. שבורה כיום

 חרות, על־חשבון במקומות זכו הנוכחית
להם. כדאי עדיין ונשאר היה הזיווג וכי

 העתיד. על גם חושבים הליברלים אבל
 כלי־נשק שני לפחות להם יש זו, ומבחינה
סודיים.
 הוא הראשון הכלי עזר. כנגד עזר

 הליברלים סופר־עזר. או אנטי־וייצמן, מעין
 בראשם יתייצב הבאות בבחירות כי מקווים

ראשונה. ממדרגה צבאית תהילה בעל איש
 ה־ למפלגה רשמית נכנס כבר איש אותו

 ברבים. פורסם לא הדבר כי אם ליברללת,
 מעזר יותר, ואולי פחות, לא פופולרי הוא

 להתגבר לליברלים לעזור עשוי הוא וייצמן,
 חוסר שלהם: ביותר החמורה הבעייה על

 המונית, כאריזמה בעלת פופולרית, אישיות
הציבור. כלפי בראשם שתעמוד

 נשק גם יש אולם הנצחי. המשולש
 בשם נשק אלא וייצמן, נגד נשק לא שני.

וייצמן.
 קר: חשבון העושים הליברלים בקרב יש
 מחלוקות לפרוץ מוכרחה הימים מן ביום
 לוייצמן כי וייצמן. ועזר בגין מנחם בין
לממשלה. מחוץ ארוך לזמן קיום אין

הכל האינטרסים עומדים וייצמן מאחורי
 ח״כ בעלי־חסותו: שני של האדירים כליים

 חרות, מעשירי קרמרמן, יוסף המיליונר
ולממש למפלגה וייצמן הכנסת על שניצח

 של וחותנו המפורסם, במיבצע־הבזק לה
 יעקוב החרותי המולטי־מיליונר קרמרמן,
 בחברה עזר של המעסיק גם שהוא מרידור,

שלו.
לממש לחזור מעוניינים המיליונרים שני

ל התנגדו הם הליברלים. כמו ממש לה,
חזרה. נמשכים והם מלכתחילה, פרישה

 העת שבבוא הליברלים: של החלום מכאן
 וייצמן־מרידור־ האגף בחרות, פילוג יפרוץ

 תקום וכך הליברלים, עם יתאחד קרמרמן
ב אוטומטית שותפה גדולה, מפלגת־ימין

 של בניצוחו הבאה, הממשלתית קואליציה
ספיר. פינחס

 זה: במיקרה בגין למנחם המייועד הגורל
קיצו אידיאולוגית קבוצה בראש להישאר

אצ״ל. מנאמני המורכבת ומבודדת, נית
נע זה שחשבון ייתכן היום. לקראת

 שזילזל מי כל בעבר, הבית. בעל בלי שה
ביוקר. שילם בגין במנחם

 אחרי בעניין עוקבים הליברלים אולם
 כראש וייצמן. עזר של השיטתית פעולתו
 שלה ההסברה על וכאחראי חרות, הנהלת
 ארידור), יורם נאמן־בגין, את שהדיח (אחרי

 נאמנים מחדיר הסניפים, את חורש הוא
 מקווים הם כך — ומשתלט לעמדות־מפתח,

המפלגה. על —
היום. לקראת

סטודנטים
ה״אלקטורים"

בהס השליטה היתה האחרונות בשנים
 הסטודנטים תאי בידי הסטודנטים, תדרות

ב הדתיות. והמפלגות הימין מפלגות של
 להקים המערך צעירי הצליחו שעברה שנה

ה תאי שיתוף ללא הדתיים, עם קואליציה
נת מהרד, עד הימין. מפלגות של סטודנטים

 יותר קדושים הדתיים הסטדונטים כי ברר
 שבמפלגותי־ ,הדתיים הצעירים מהאפיפיור.

 הם בעוד ״היונים,״ הזקנים שולטים הם
 ה״ניציות,״ דעותיהם את ברמה נושאים

 להפצת מרכז הסטודנטים בהסתדרות מצאו
דעותיהם.

 בסוף שהתקיימו האחרונות, בבחירות
בחי- המערך של הסטודנטים נערכו אפריל,

וייצמן יו״ר
חורש

המרו הסטודנטים ארגון עודד, קבוצת זוק
 של הסטודנטים תא הימין: כנגד קאיים,

 נצ־ כי (שהבינו הדתיים והסטודנטים גח״ל
 ממעמדם אותם מנשל ועודד המערך חון

הסטודנטים). בהסתדרות
 כל את בתדהמה היכו הבחירות תוצאות

 קיבלה עודד קבוצת הסטודנטים. עסקני
 צי־ שלושים המערך צירים, ואחד שלושים
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