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לטו עלינו הבא הפיחות
 סבך הטבע בדרך מעורר בה,
ב בעיקר ותהיות שאלות של

ה הקטנים המשקיעים קרב
השקעותיהם. לגורל חוששים

ב ל״י 1,750,000 ״ברשותי
ב טוען אגורה,״ של מטבעות

 מסביון, חסכן דן היסטריה
ד׳ עושים ״מה

 ה- מן טוב הפז״ם, ״האם
רו שמולאיק שואל ז״ נדל״ן

מב כשהוא היומי בחידונו זן
לעונים• פרס-שעונים טיח

 ;״הארץ״ מוסף ״ברשותי
 ״דבר״, ומוסף ״ידיעות״ מוסף
 מעוספיה. מוסף שמואל מודה

מו ערך מס עלי חל ״האם
ז״ סף

 בהלוויה. בקרתי ״השבוע
ה קרא הקבורה בשעת והנה

 לקח. השם נת״ד השם — חזן
חני שואלת הנת״דז״, מהו
גזית. תה

 המטילה תרנגולת לי ״יש
 מושבניק מתייפח זהב,״ ביצי

 שמו, בעילום החפץ מיואש
 לחזור להכריחה נסיונותי ״כל

ה בתהו. עלו רגילה להטלה
מבי שקשוקה להכין דרך יש
זהבו״ צי

 תונגולתו, בחברת המיואש המושבניק
 שקשוקה. להטיל לשכנעה נואש בנסיון

לתר מימין בבירור נראה עילום־שמו
!נושכת התרנגולת — וחירות נגולת.

 לשאלות שנענה קודם ובכן
 כמה נסקור הנה הספציפיות

 :בכלכלה מונחים
ה מחזור :כספים מחזור

ה טבעי תהליך הוא כספים
 28ל- אחת בממוצע, מתרחש

מק הוא לעתים כי אם ימים,
 אם מאחר. גם ופעמים דים

הבא) בעמוד (המשד

:הראשון והמייסד העורך
 ז״ל יוארץ מלכיאל ד״ר

 סידון. אפרים מיכאל, ב. : יבל״א דרכו ממשיכי
 קלזמר גבי :מעטר

1 זוארץ רחוב :המערכת כתובת

הארץ: 100ל־ מיוחד בראיון

א רה״מ: א ל שבון. ב ח □ ב פ!׳ ם־ שו  ב
ח לא. ואופן שכ  אפילו ■1א לא. מוה. ת

א  מה על אין וה. על לשמוע רוצה ל
ר. ב ד ד ל ל מפה! ח

 מר רה״מ, שהעניין מיוחד בראיון
 הארץ,־200 למערכת רביו, יצחק
ה מצב על דעתו את רכין מר הביע
ועידת־ראבאט. לאחר אומה

 רבין, מר שאלה:
יש תיאות האם
 משא־ לנהל ראל
 גורמים עם ומתן

ל פלסטינאיים
 ועידת־רא־ אחר
? באט

 ב־ לא. :רה״מ
ואופן שום־פנים

לא.
 עומדת זו קביעה אין האם שאלה:

 בדבר ישראל של למדיניותה בסתירה
? להסדר להגיע אפשרות כל ניצול

 ולא היה לא לא. לא לא לא :רה׳׳מ
לא. — פעם ושוב לא. נברא.

 הדרך שזו סבור אתה האם שאלה:
 שלום־צודק־ להשגת ביותר הטובה

? ובר־גבולות־בני־הכרה־בשלבים

 ב־ תכיר שארה״ב לאחר •שאלה:
עמ את ישראל תשנה האם אש״ף,
דתה?

כ בא לא מזה. תשבח לא. :רה״מ
חשבון.

 שיחות יציע ערפאת ואם •שאלה:
 להיפגש התיאות ישראל, עם ישירות

? איתו
להלן. תשובתי ראה :רה׳׳מ

 לחלוטין לא. בהחלט לא. רה״מ:
לא. — להיפף לא.

 לא האם שאלה:
 ש־״נו־ לך נראה
האו יריב״, סחת
ת שישראל מרת
כא באש״ף כיר
 יכיר אש״ף שר

מתאי בישראל,
לנו? מה

 לאלאלא רה״מ:
 לא לאלאלאלא.

לא. לא. לא

טל־ן | טל־ן ב מבו ו
 שבע״פ, תורה שעפ״י וגלוי, ידוע להווי (
 שבראבאט ועידות ענייני כל ומבוטליו בטליו (
קיימין. ולא שריריו לא פלשטינאיו וכל \
 עמם שיח־ושיג לו שיש או בהם הפוגש וכל (
 ומשוקץ ומנודה מוחרם בשדה־הקרב, שלא )
אמן. הארץ. מן ויחלוף 7
 אם ויאבד ויישמד יישרף בעל־הגויה וגם )
השרץ. לטהר אחריהם ליבו יסור 7
 כדי אלא חמור, באיסור בקהלם לבוא ואיו 1
 זה הרי המקדים וכל השם, קידוש על למות (
 אחת נפש המוסר ״וכל נאמר: וכבר משובח. \

וגו״׳. מישראל
 בעלי־שאלות עומדיו, תשובה שבעלי ובמקום

 ואתה ראש אש״פף ״הוא ככתוב: נופליו,
עקב״. תשו״פנו
חלולים־חלולים. נקבים־נקבים שעשנו וברור

שליטא רבץ יצחק הרוז״ט טוהר׳־ר

ל ואיך שאלה:
 יהיה ניתן דעתך,
הידר את למנוע
ב המצב דרות

 הקפאון עקבות
 מלהגיע שיווצר,
? צבאי לעימות
 ניין. לא. רה״מ:

 נישט. נו. נייט.
ני. נה. ניי.

 האם ראש־הממשלה, כבוד שאלה:
 על לחזור מתחיל שאתה סבור אינך

מדאיגה? בצורה עצמך
לא. רה״מ:
 שתוכל בטוח אתה האם שאלה:
החל הורי של בעיניהם ישר להסתכל

הבאה? במלחמה לים
לא. רה״מ:

כן, אם שאלה:
 אחרי תעשה מה

? המלחמה
אס אני רה״מ:

בעי ישר תכל
האפיפ של ניים
משהו. זה גם יור.

לא?
לא. :שאלה

ורה יד
 מכריה״מ: עולה מידידי אחד לי שח

(ו ד,ערב, עתון את פתחתי ״ולטבוע
 ״ידיעות־אחרו־ כיותר) הנפוץ לא

המרכ העמודים באחד והנה נות״.
ים י י שאפילו ודומני ז ז עצ במרכ

 ה, נ ט י ש מאמרי בצרור הבחנתי מו.
ת העתונות שאפילו י ט י ו ו בעצ הס

בם.״ בוחלת הייתה לא מה
ודמ בתי את ראיתי עיני, מזווית

ות עות ג ל ו  סופקת לחייה, על ז
 כ. של מאמריהם למקרא כפיה

 קשת. וס. יריב ז. קינן, ע. עברון,
ט י ו ו ס ״נדרוי לי שחה ״פפושקה,״

יספה. ולא זילא״ ויחאד י ל
 תחת לקבץ עורף אותו ראה מה

ו י פ נ  ־ ל צפעונים, חבורת אותה כ
שע אלא די ולא פתרונות. אלוהים

יהם ופתח וטרח מד נ  גליון את לפ
, יום  להמוני רעלם שיטפו השישי
 לקראת המתקדשים ישראל בית

שכת־המלכה.
? בוחשת זרה יד ושמא ן י נ  בע

ותר לו יש עויד אותו שמכיר ומי  י
ואתה? בעניו. אחת מתמיה

ס
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