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 את גם זירזה הרימונים שעת

 הישראלית החברה ההכרעה. עת
דמו בין להכריע עתה תיאלץ
 שלום בין דיקטטורה, ובין קרטיה

 זה שבמאבק ייתכן כיבושים. ובין
 כך, מוטב אך קורבנות, עוד יפלו

 כה עד כי האפשר. ככל ומוקדם
 חד־סיטרית בדרך ישראל דהרה
 היחידי הסיכוי האבדון. בנייח
בעי טמון ההידרדרות את לעצור

טוטאלי. מות
גבעתיים ישראלי, משה

מטורבוו ת?!ך.3הר
 יורש הבא שר־תביטחון

 התחייבות שרון מאריק
אפריקה. בלב להילחם

 חוזה מאיר חתם שרון אריאל
לאם- רק לא ישראל את המחייב

ר! בן. שבו ל
 מישרד־האו- שוטף לאחרונה

 בתשדירי־פיר- מוחנו את צר
 לשבור שלא הממליצים סומת,

 המגיעות תוכניות-החיסכון את
החודש. בסוף לפדיון

 החוסך מפסיד אלד. בתוכניות
החו — אחד חודש של מדד
 הכסף. לקבלת עד האחרון דש
 ומיש־ שהבנקים פלא זה אין

 עובדה מביאים אינם רד־האוצר
החוסכים. לידיעת זו

 ייג- האינפלציה שיעורי אם
 חולקים אין כך ועל — ברו
 לחוסכים, קשה הפסד ייגרם —

 בפידיח. המדד הפסד בגלל
 שנה־שג־ שבעוד אפילו ייתכן
 אחד חודש של מדד תיים
 כל על לריבית שווה יהיה

 במקום כך, החיסכון. תקופת
 המפקיד עצמו ימצא לחסוך,
מפסיד.
ד' אם ספק כן: על יתר  המנ

 דבר של בסופו תכבד שלה
הצפודות. התחייבויותיה את

ה צמוד, הכל שבו במשק
 בבת־אחת. מגיעה קטסטרופה

להש — לחוסכים עצתי לכן
 מאשר יותר בטוח במשהו קיע

להן. ערבה שהמדינה תוכניות
תל־אביב וייס, רון

יו לאספקת גם אלא נשק, פקת
ב חטיבה לאימון צבאיים עצים
שאבה. חבל

מדו במה יודעים ישראלים כמה
 כי יודעים ישראלים כמה בר?
 הוא קטנגה) (לשעבר שאבה חבל

ב מילחמות של מתמיד מוקד
 כמה האחרונות? השנים עשרים
 מיכרות יש זה שבחבל יודעים

 לחברות־ענק השייכים עשירים,
 בשומרים המעוניינות רב־לאומיות,

ריווחיותן? להגנת נאמנים
 צריכים אנו אין בלבנון. לנו די

 במילחמות- ייהרגו שלנו שחיילים
 לדעת בלי אפריקה, בלב גרילה
מי. ולמען מה למען אפילו
המטור ההרפתקות ייגמרו מתי

האלה? פות
חולו! חובב, יואל

א האדמה יום הב
 חיוו מי את — מישגב

ז משרתת
ב יתמקד המתקרב האדמה יום

 ד בגליל, האדמות תפיסת בעיית
 האיזורית המועצה בשטח בייחוד
לאחרונה. שהוקמה מישגב,

פי לא בעבר, כמו הפעם, גם
 לנגד עומד הגליל של הכולל תוחו
קר גזילת אלא הממשלה, עיני

 של רגליהם ודחיקת ״יהוד״ קעות,
הערביים. התושבים
מו להקים היה שניתן כמובן

 ליהודים משותפת איזורית עצה
לה היה שאפשר כמובן וערבים,

 ה- תושבי כל לטובת אותה קים
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