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 אריה התחלף. השילטון להוציא.
כשוסטק. ידלין את החליף אבנרי

 הגן ידלין להודאת עד פנים, כל על
 היסס ולא העת, כל אבניי אריה עליו

 כשם הזה, העולם פירסומי את לתקוף
 עתה, ידלין. של ידידו עופר, לגבי שנהג

 שהוא מסתבר בספר, הפרשיות את בתארו
 ושגילו, שחקרו העיתונאים בין היה עצמו
בחקי מרכזי תפקיד מילא גם הוא ואולי

 לביב יגאל אחד גם היה הפרשיות. רת
זו תפקיד שמילאו הזה, העולם ושבועון

 שהיו השוליים התפקידים שאר בין טר,
 יד- פרשיות של זה מסוג תיאור בפרשיה.

 ביותר הנלהב מגינם של מצידו ועופר, לין
 ידלין עם מגעים שניהל בשעה בעיתונות,

להוקעה. ראוי ירחון-הבריאות, הוצאת על
 אריה משמעותי: לסילוף קלה דוגמה

על בדו״ח ברק, אהרון כי מזכיר אבנרי

רכטמן הליכוד וח״ה אכנרי
— נעלם אחד מזין גוף

במסיבה* דיין של דוברו
אחר מזין גוף יש

 הוכחו. לא טענותי מרבית כי כתב עופר,
 מידע הגיע לפתע כי כותב הוא אחר-כך

 מרמה הוא גושן. חיים עורך־הדין מפי חדש,
 תלו- כי היטב לו שידוע כיוון ביודעין,

החו את כללו עופר נגד למישטרה נותי ך
 על לחקרו ביקשתי וכי גושן, שבידי מר

בנווה־יעקב. רכישת־הקרקעות פרשיות
 לגבי הכף את הכריעה גושן של עדותו
עופר.

 קשרים אבנרי לאריה היו רבות שנים
הו בענייני רק לא ידלין. עם מייוחדים

רכ גם קופת־חולים ירחון־הבריאות. צאת
 ספיר הספר עותקי של ניכר מיספר שה

 ההנהלה סירבה ידלין של מעצרו (אחרי
 היעלמו עם החשבון). את לשלם החדשה

אבנרי אריה עובר והמערך, ידלין של ■
ולשוסטק. לליכוד אחר, מזין לגוף

 כמה כוודאי יודעת הסיפרות
 לשוני כאלה. למעשים הנדרות

דלה. שלי
 מישרד־החוץ דובר לביא, נפתלי •

 מימין שנים. מזה דיין של האישי ודוברו
הל״ע. איש ארצי, יצחק ומשמאל, רביב דן
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ל ע פ א ונסה דימיונך את ה ו צ מ ל  
 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור

ה מה תסביר ת  הצעות בו. רואה א
 הכתובת: לפי לשלוח יש לכותרות

תל־אביב. ,136 ד. ת. ״קשקשת״,
 שתי פרסים: יוגרלו הזוכים בין
לי (חמישים ל״י 50.— בשווי מנות
 רשת מסניפי באחד אחת, כל רות)

בתל־אביב. וימיני הפיצריות
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 102 חרצל רח׳ רמלח,
 התיירות מרכז אילת,
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