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 אלא לנאמן רק לא נאמן אדם
 נאמן את הביא הוא חבר. לכל

יע שהוא שחשב מפני אליו,
 רצה שהוא האדיר למיבצע זור

 הישראלית. בכלכלה לקיים
ש עכשיו יודע שיגאל למרות

 האשראי וכי לו, מזיק נאמן
בג התמוסס הציבור לו שנתן

חב לו ישמור הוא נאמן, לל
 אותו.״ יעיף ולא רות

 במישרד־ נאמן למתנגדי
 תיקווה זאת בכל יש האוצר

ה את רואים הם מסויימת.
 הורביץ בין ביחסים התקררות

 שדווקא לכך ומצפים לנאמן,
 הורביץ, של הנאמנות בגלל
 נאמן. דבר, של בסופו יעוף,
 עובדים בין לסכסך נוהג נאמן

 פקידים לבין באוצר בכירים
 הוא פעם מדי אחרים. בכירים

 כדי זוטרים פקידים אל פונה
 שהוא בסיכסוכים לו שיעזרו

 לא עליהם. הממונים נגד רוקם
 באוצר בכיר פקיד נתקל אחת

 אליו מזמין שהמנכ״ל בתופעה
 את לפגישות, מזמן או לחדר,

מתח .העובדים הפקידים אחד
אי את לבקש מבלי וזאת תיו

 כך. על לו לדווח או שורו,
 הוד- יגלה כאשר כי ברור לכל
שלי קנו אלה מיקרים כי ביץ,

 המיש־ וכי במישרד־האוצר, טה
 מבחינת עתה מעורער כולו רד

 יחליט הוא שבו, האנוש יחסי
 ויסלק לעובדים נאמן להיות

ריב. שמחרחר מי את
להפשיט

הבגדים את
מת עדיין נאמן עקוב ל

 העולם נמצא כאילו נהג
 הוא שגם למרות בכיסו. כולו

 יותר הקריר ביחס מרגיש
 חור־ יגאל שלו, הבוס מצד
 ממעיט הדבר אין כלפיו, ביץ,

ה המנכ״ל, של מהשחצנות
 שילטון של חדש סיגנון מייצג

 בינתיים נהנה נאמן הליכוד.
 אחד מצד :העולמות משני

 שיגאל מפני הליכוד, תמיכת
 שני ומצד בו, בחר הורביץ
 שלצעיריו המפד״ל, תמיכת

 לפעולותיהם מימון בעבר סידר
גוש־אמונים. ולפעולות
טוענים, האופוזיציה אנשי

 המדינה את יהרוס נאמן כי
הקו אנשי מבגין. יותר מהר

 הוא נאמן כי טוענים, אליציה
סו באופן הפעם שיהרוס, זה
 רק לא הליכוד סיכויי את פי׳

 הקרובות, בבחירות לנצח
 אולם בכבוד. בהן להפסיד אלא
 הוא דבר. מעניין לא נאמן את

 הכרזותיו את להכריז ממשיך
 לנסות ממשיך השחצניות,

 עצות הורביץ על להמטיר
ל לארוב ממשיך אהיתופל,

 לראות מישרד־האוצר, פקידי
לעבודה. מאחרים אינם אם

בישי משתתף עדיין נאמן
 שבהן הכלכלי, הקבינט בות

בישי אולם הורביץ, שולט
ב התנהג כבר האחרונות בות

 השרים, אל יותר רב נימוס
 חודישיים. לפני אך בז שלהם
שהקר מרגיש הוא כי נראה

 מתחת להישמט מתחילה קע
 הממשלה לישיבות לרגליו.

לק הורביץ יגאל עתה ממעט
 לאותן גם איתו, אותו חת

 בנושאים דנים שבהן ישיבות
 למשב- עד טהורים. כלכליים

 נוהג הורביץ היה ביניהם רון
ב גם נאמן את אליו להצמיד
 היה ובהן הממשלה, ישיבות

הדיון. על משתלט נאמן
פקי דווקא גילו, לאחרונה

 נאמן של אמו כי באוצר, דים
 לבגדי קטנה חנות מנהלת
 חזיות. בעיקר המוכרת נשים,

 בבדיחות השבוע טענו אלה
 יעזוב לא נאמן ״אם הדעת:'

 לאמא לעזור וילך האוצר את
 שיפשיטו סופינו בחנות, שלו

 הבגדים, את רק לא מאיתנו
 שמתחתיהם.״ מה את גם אלא
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לאד.
שד בלט

 חדשים קורסים פותחת
הקיץ פגרת לפני

נשי עידון *
:לך יקנה

 בהופעתך שיפור
 ויחסי חברה נימוסי
 בטחון תרכשי אנוש,
 חיים, וחדוות עצמי

עבו בלימודים, תצליחי
לבינה. בינו חברה דה,

ת * מנו דוג
 ומשתלם מכובד מקצוע
 ואלגנטיות נאות לבנות
בלבד.

לעבודה. גדולים סיכויים

ת * מלו ע ת ה
 גופך תשפרי

הים. בגד לקראת

— ,גאז *
 לוי שמעון בהדרכת

 מעולה. מורה
מיידית. הרשמה

 בלתי לראיון טלפני
 50 גבירול אבן מחייב,
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