
 ׳תמר" תגמולים קופת נתנה מה
1971 בשנת חבריה 45,000ל־

בקונה חנו נל שקבל השגתי המצטבר הוווה
גטו. 1870 על עלה

במדינה
העם

קורה מה
לסואץ? מערבה
 אזרחי השבוע עקבו מעורבים ברגשות

ל מערבה שהתחולל מה אחרי ישראל
לצ עליהם אם ידעו לא הם סואץ. תעלת

 הסטודנטים מהומות בשל לדאוג או הול
 המצרית, הבירה את השבוע שהסעירו

 (ראה סאדאת של משטרו לערעור גרמו
).16 עמוד — מיסגרת

באוטו הכרטיסים מוכר אמר ״יופי!״
הח את כששמע בתל-אביב, 5 מספר בוס

 !לסאדאת צרות ״שיעשו ברדיו, דשות
 הראש!״ את שישבור
 הנוסעים, אחד לו השיב יופי?״ ״איזה

 למלחמה!״ יצא שהוא רוצים הם ״הלוא
 הכרטיסים, מוכר אמר שיופי,״ בטח ״אז

 את להם שישברו שוטרים שולח ״שהוא
הראש.״

 הפרשנים, ד מפגינים מה בשביל
 מכל לגייס התיקשורת צינורות ניסו אותם

להפג פירושים ואחד אלף נתנו הצדדים,
 המשותף המכנה במצרים. הסטודנטים נות

ה שהממשלה מפני מפגינים היה: לכולם
הבטחותיה. את מקיימת אינה מצרית

 חיוכים להעלות רק היה יכול זה הסבר
 אילו הישראלי: האזרח של שפתיו על

 קיום אי בגלל להפגין לצאת צריך ,היה
 לעשות זמן לו היה לא הממשלה, הבטחות

אחר. דבר שום

הממעולה ראש
גולדה

ת בין נו רו ת ם הי פי ס ת של הנו פ : קו ״ ר מ ת ״
הכנסה במס ניכרות הטבות *
ל״י 25,000ל־ עד ונכות חיים ביטוח *
 פיצויי כספי על ממס פטורה שוטפת הכנסה *

או פיטורין בקופה המופקדים תגמולים ו/
עזבון ממס פטור *

שלם או הצטרף ך ה מי שלו ״ ת ר מ ת ״ רס 31 לפני ל מ ה 1972 ב הנ ת  ו
א לו מ ת מ בו ט ה ס ה מ ה ב ס כנ שאר ה ת. ו רונו ת הי

חארץ. ברחבי דיטקונט בנק סניפי בכל מלאים פרטים

! ס כ ת י י ח *

: ■תרוו ב ו ש ! ח ו ו ר •ש 17־£11:313x1 1 ל

 שוי חנהו
סוויזיה

 20-124 ברוחב מסן עם
צבעים מבחר

^.עו-£.ח.ם לקליטת מותאם

(בד־קמא) גרג אולפן
ל־ קורס 10.2ב־ פותח

ת ו נ ר צ ק
אנגלית. ו/או עברית

פרטים: מובטחת! הצלחה
א  236209 טל. ,5 גורדון :ת"

 .252425 טל. ״ידעפוך, או
 ,18 בצלאל ״הפקיד״, :י״ם
.224748 טל.

 על-תיכוניים׳ ללימודים י״מ0 : חיפה
 .81479 טל. ,12 סנש חנה ויצו,
,18 בצלאל ״הפקיד״, : י״ם

 לטלוויזיה שנתי ביטוח
ל״י 30.—

מיסים כולל חמסן, מנורת כולל
ל נ ג י ס

ה ק י נ ו ר ט ק ל  א
 תל״אביב, 5 החשמל רח׳

615362 ,625459 טל.

לקגוסה הולכת
 בצורה שהחל ההמוני, ההתעוררות מסע

 באיבו. בעודו נקטע להפליא, מאורגנת
 — והגידופים ההאשמות החרפות, מבול

 שלחו אשר הפרופסורים 35 כנגד שהוטחו
לדע כי טענו בו לראש־הממשלה מברק

 כל את ממצה ישראל ממשלת אין תם
השבוע. פסק השלום, להשגת האפשרויות

 השבוע פירסמה בזאת, די לא וכאילו
 בין מכתבים חילופי ראש-הממשלה לשכת

 פטינ- דן הפרופסור לבין ראש־הממשלה,
 את ליטול שנועד הל״ה, קבוצת ראש קין,

נגדם. שכוונה מהמיתקפה העוקץ
 את שיזמה עצמה גולדה זו היתה הפעם
או כתבה היא לפטינקין. הראשון המכתב

 וחנפנית: פייסנית בלשון תו
 שהערכתי מאחר אליך, כותבת ״הנני
 בגלל במאומה נפגעה לא אליו האישית
 את היטב זוכרת הנני האחרון. הפולמוס
 שרת- היותי בימי עוד עמך, הפגישות
מ כבעבר אותך מוקירה והנני העבודה!

 דיעות...״ להבדלי עבר
ש גולדה, מויכוח:׳׳. בורחת ״את
ההתעו ל״מסע האות את נתנה בשעתו
 לאורו בה חזרה הפרופסורים, נגד ררות״

 על עולה ״לא מהתנכרותה: הדרך כל
 מישראל אנשים של זכותם לשלול דעתי

להת — פרופסורים ושאינם פרופסורים —
 תביעה.״ או משאלה או דעה ולהביע חבר

קבו ״אילו לפטינקין: גולדה כתבה
 — פגישה בהצעת פונה היתה 35ה־ צת

 בדעתי עולה היה ולא ברצון נענית הייתי
 מוקירה הנני חבריה. של בדיעות לבדוק

 זה ואין להלכה רק לא הביקורת זכות את
 וויכוח.״ מדיון לברוח מדרכי
הממ ראש של במכתבה העיקר אולם

 ממסע המפורשת הסתייגותה היתד, שלה
בעק הפרופסורים נגד שנוהל ההשמצות

גול כתבה כלפיהם. הראשון גינויה בות
 מכמה מאליו, כמובן מסתייגת, ״הנני דה:

 צודקות בלתי מכלילות התבטאויות וכמה
 בקשר לאחרונה שנדפסו אחראיות, ובלתי

עליו.״ ולתחומים למכתב
 פתאום קרה מה יתקפו. — תומכים

לקנוסה? והלכה חזרה מדוע לגולדה?
שהע הם גולדה של יועציה כי נראה

מע שבועות תוך טעותה. על אותה מידו
ה של מדיניותה כי לציבור יסתבר טים

 אנשי של מדיניותם עם זהה אינה ממשלה
 היא וכי השלימה ארץ־ישראל

לנסיגה.
 שיתקפו הראשונים
 הפרופסורים

גולדה


