
ת חופשה לבלוי לי א די י ה א מ ר ה ב ה ו ב (כספי באירופה. ביותר הזול ובסחיר ג
לקניות). וגם להניח לבלות. לך יספיקו ההקצבה

 חלומיים, ים חופי ק־מ 15,000 ציוריים. איים 1400 תוססים, ובלוי קניות מרכזי משגעים נופים
קזינו. ובתי לילה מועדוני יקרי□). נלא פאר מלונות ויאכטות. צלילה מועדוני

 אורחים. להכניס היודעים שמחים ואנשים מרפא מעיינות הסטוריים. אתרים
ולקבוצות. לבוררים תכניות של עשיר מבחר תמצא אצלו שלך, הנסיעות סובן אל פנה
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כדאי לוטו טפסי סוג איזה
לוטו. טופס מילוי ידי על להשתתף תוכל הלוטו בהגרלת ס
 המילוי לצורת יתאימו אשר טפסים מספר תוכננו — לנוחיותך *
■ הטפסים סוגי ואלה ולדרישותיו. שלך ♦

רגיל טופס >
 טבלאות. שמונה זה בטופס |

 יש הלוטו בהגרלת להשתתף כדי
 (מחיר טבלאות שתי לפחות למלא

 מעניקה טבלה כל אג׳) 75 הטבלה
 טבלה כל ומילוי זכיה, סיכוי לך

 להגיע סיכוייך את מעלה נוספת,
הנכון. לניחוש

ס0 פ שיטתי טו
 לך מעניק השיטתי הטופס £

 מילוי ע״י רבות, זכיה אפשרויות
 בו לסמן תוכל אחת. טבלה

 ותזכה מספרים, 11 או ,10 ,9 ,8
 מהצרופים אחד בכל אוטומטית
 מילוי ע״י — (לדוגמא הנוצרים.

 462 נוצרים מספרים, 11 של
 הטופס אפשריים). צרופים

 טעויות, מונע זמן, חוסך השיטתי
 ומעניק התוצאות בדיקת על מקל

 לזכיות אפשרויות מכסימום לד
השונות.

ס0 פ רב־שבועי טו
 ע״י אותך, מכניס זה טופס 11

 אוטומטית חד־פעמי, מילוי
 וכך רצופות, הגרלות לחמש

 בהגרלת להשתתף לך מאפשר
 תוך ובנוחיות, בקלות הלוטו
בזמן. חסכון

0י1

!■ ■1 ■1׳■וווי 1111 הנדזן ■סי■
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 כשהיא גם מסוכנת. אחיזת-עיניים
 רצון מתור ונעשית כלתי־מודעת,

 הציכור את מפלגים כאשר טוב.
 אתמול של הדגלים כשם הזה

 זה הרי שילשום, של והסיסמות
אסון.
 אמנון בין גדול אישי הבדל שיש יתכן

 שנה בעוד אלוני. ושולמית רובינשטיין
 בין דומה תהומי גיגוד הסתם, מן ייווצר,

 האנתיפאטיות אליאב. ולובה אלוני שולמית
 מיפלצתיים ממדים תמיד מקבלות האישיות

 מלהכיל צרים שאלה מפני זעירים, בגופים
 רק אחד. מנהיג־נביא־משיח מאשר יותר

 יחד ולשלב להכיל יכולה גדולה תנועה
כולם. של האישיות האמביציות את

בתנו רעיוניים. ויכוחים לגבי הדין הוא
 ממדים קטן ויכוח גם מקבל קטנה, עה

הד השמצות תוך לפילוג ומביא אדירים,
 מיגוון להכיל יכול גדול גוף קיצוניות. דיות

 ויכוח הדדית, התמודדות תוך דיעות, של
 סביר בסים המשמש קונסנזוס, וגיבוש פורה

לפעולה.
 הגופיפים בין הכדדים יש בוודאי
 של חשיבותם מה אך הקיימים.

המת השואה לעומת אלה הבדלים
המדינה? על והמתרגשת קרבת

 ה- התפרקות המילחמה, סכנת ול ץץ
 ההרסנית השחיתות הציבורית, מערכת 1*1

 המאיימים העדתית־החברתית, וההתנגשות
 להביא והעלולים המדינה, קיום עצם על

 באמת האם — מעטות שנים תוך לחורבנה
 צ׳/ד ומרי, שינוי בין להבדלים חשיבות יש

 אליאב לובה קינן, ועמום שחם דויד ומוקד,
ז הלוי ובנימין
במצ מתעמק שאינו הצד, מן אדם האם

 ביניהם בהבדלים להבחין בכלל מסוגל עים,
 סיסמות את איש הפקיעו שכולם אחרי —

בהב כיום להבחין צריך הוא האם ז רעהו
 קל שיהיו, ככל חשובים האמיתיים, דלים

 צורת ״חיתוך-דיבור״, של בהבדלים וחומר
ומוצא? סיגנון הבלורית,
 ניגודים גם לדחות אין האם

 חשיבות כעלי כשהם ממשיים,
 כללית הסכמה לגבש בדי מישנית,

המכ השינויים שלושה-ארכעה על
 הצגת עכשיו: הדרושים ריעים

 כוללת, ישראלית תוכנית־שלום
 פלסטינית, מדינה בהקמת תמיכה
 השחיתות, חיסול מילחמה, מניעת
 צימצום המדינית, המערבת שינוי
ץ החכרתי-עדתי הפער

לעקרו הגופיפים כל מסכימים לכאורה,
 בחצי-פה. מי מלא, בפה מי — אלה נות
שיקו על שציפצפו מרי, כמי חוגים, יש

 תשובות מזמן וגיבשו פופולריות של לים
חו אחרים חוגים אלה. לבעיות ברורות

אי תקועים ונשארו להסתכן, עדיין ששים
הב כמובן, יוצר, זה הדרך. במחצית שם

 ״רדיקליזם״ מפני פחד — וניגודים דלים
מכאן. ב״גימגום״ וזילזול מכאן,
 על להתגבר אפשר גדולה, בתנועה אך

 איחוד סתם תהיה לא כזאת תנועה כי כך.
 רבבות להרבה קריאה אלא — גופיפים של

 זה בגוף עסקנים שאינם חדשים, אנשים
 ״ הנוסטלגיות אל נמשכים ושאינם אחר, או

 חלק לקחת ויקומו שיתעוררו אך השונות,
המדינה. להצלת חדש מדיני במאמץ

, תנועה זאת  הגופים כל את שתכלול כ
המוג התווית את תישא שלא אך הקטנים,

המנ כל את שתכיל מהן! אחת של בלת
 אישית חבורה להיות מבלי והנביאים, היגים

כביר. סיכוי לה יש — מישהו של
הצי שד 15* ללכד יבולה היא

 היא ככד חדש. פוליטי בכוח בור
 יחסי-הבוחות את לחלוטין תשנה
ל להביא ותובל המדינית, כזירה
 הלאומית במדיניות מכריע שינוי

והסוציאלית.

 בגלל אליאב, לובה שידידי יוויתי ך*
\ תפ למלא יוכל המפה, במרכז מיקומו /
 תנועה להקמת היוזמה בנקיטת חשוב קיד

. ת א ז כ
 את עתה יקדיש אם חבל זה יהיה

 חדשה. מיני־מפא״י להקמת מרצו
 של בקורי־העבביש שייתפס חבל

 החשבונות וכתסכובת הנוסטלגיה,
הגופי של והאישיים הכיתתיים

פים.
 ההזדמנות, אבדה לא שעדיין מקווה אני

 שזוהר יתכן הכיוון. את לשנות ניתן ושעוד
 את יכריח המתקרב האסון של הלהבות

העיניים. את להרים כולם
 לנגן נמשיך האם בוערת. רומא

ץ הקיתרוס על

1967 הזה העולם


