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 עתה להשיג
ובתי־מרקחת.

בפרפומריות

 ת״א ברוד, חיים המפיץ:
5750 סל. ,1 גלעדי כפר רח׳

ן ו נפלא רעי
 מצלמה. לפורים ליוסי לקנות לדוד היה

 ורק נשכחו מזמן האחרות המתנות כל
גור כקודם ברגר פוטו של המצלמה

 על זכרון ושומרת — לשמחה. מת
 וחלקיהן, מצלמות השי. נותן — הדוד

אצל הדרכה

 !הפסק בלי שעות 50
נפט על חדיש חימום תנור

125 - אטום
בית בבר נאה ריהוט
בית לכלי בחנויות להשיג

הופיע
אורבת-מבפנים!״״ ״סכנה

בהוצאת חוברת
המתנדבים. שורת

:בתוכן
? מס-אמת משלם אינו מי .1
? והפרוטקציה ההפליה מכונת פועלת כיצד .2
מנהיגים. של אישית״ ״דוגמה :ומותרות בזבוז .3

הקיוסקים. בכל להשיג

הנידון
-) :ועמוד (חמשו

 האינטרסים כל יהיה. ולא יקום לא
 - המעמדיים הפוליטיים, - שלהן

כיק לשוא לחלוטין. לכך מנוגדים
 מרחמת- כימי מאירסון גולדה רה

ער ערכי שייך אותי אצל תש׳-ח
מת לשוא עכדאללה. המלך מומי,

המעצ שרי אצל שרת משה חנן
בע טובה מלה למענו לומר מות
 דויד מציע ולשוא בקאהיר. או מאן

ל חדשים, לששה אחת כן־גוריון,
אל־נאצר. עבד גמאל עם היפגש

 משנה הדבר היה לא הצליחו, לו וגם
 הסובייטיים המיגים שטייסי בשעה מאומה.
 את איש הרגו האמריקאים הסאברים וטייסי
דיפ יחסים קיימים היו קוריאה, בשמי רעהו

 בין מלא פורמלי ושלום תקינים לומטיים
 ערב ממשלות וארצות־הברית. ברית־המועצות

צב את ולהכין החרם את לקיים יכולות היו
 שלום קיים היה לו גם לקרב־הכרעה אותיהן

יעילות. ביתר אפילו ואולי מופתי, רשמי
יו להרבה זקוקה ישראל מדינת

 סגן- עם פורמלי שלום מאשר תר
 היא אלמוני. מיד או פלוני אלוף

 מן כחלק לפחות כי לרד זקוקה
 משטרים ישלטו השכנות הארצות
 כברית. עמה הקשורים אוהדים,

כל עם משקה לשילוב זקוקה היא
ה לנפט זקוקה היא המרחב. כלת

 באו״ם. הערכיים לקולות ערכי,
* * *

 גדול תפקיד זהו כזה, שלום כבוש
צבאי. מיבצע מכל יותר וקשה יותר

 -מלחמה, בל כמו בדיוק זקוק, יהיה הוא
 של לחריצותם צה״ל, חיילי של לגבורתם

 ל״ חלוצים, של להתמסרותם המשק, פועלי
השטחים. בכל המוחות מיטב של כשרונם

 שמלחמה יודע סגן־טוראי כל
 צורך יש מעצמה. מתנהלת אינה

ך ו ר ע  נ*צ- להשיג כדי מלחמה ל
 צורך יש מידה כאותה בדיוק חון.

ד ו ר ע לנצח. רוצים אם שלום, ל
 שלושה על מבוססת צבאית מערכה כל

 האיסטראטגית ההנהגה פיקוד. של שלבים
 דויד בן־גוריון, מדויד בישראל (המורכבת
 : לקבוע חייבת בן־גוריון) ודויד בן־גוריון

פקו לגייס. כוחות אילו לתקוף, חזית באיזו
 — האופרטיבית ההנהגה לידי עוברת דתה
להי שעליה — המסכ״ל של המיבצעים אגף
 כוחות איזה ולקבוע האוייב כוחות מה וודע

 המסויימות המטרות ומה למיבצע יוקדשו
 ה־ לפיקוד עוברת פקודתה לכבשן. שיש

 : הסופית פקודת־המיבצע את המעבד מיבצע,
 כל יופעל מקום באיזה ההתקפה, כיוון מה

בשני. ומה הראשון בלילה ייעשה מה גדוד׳
 כל יהיה למלחמה, מחר צה״ל יצא אם

ומוכן. קיים הזה המנגנון
ב מתוכננת להיות חייבת התקפת־שלום

 להחליט חייבים השרים צורה. באותה דיוק
 באיזה ארץ, באיזו — להתקיף חזית באיזו

אמ איזה לקבוע עליהם עדה. באיזו מעמד׳
 ותעמולתיים צבאיים פוליטיים, כספיים, צעים

מומ של מטה־מיבצעים למיבצע. להקדיש
 לעבד והמועד, הגיזרה את לקבוע חייב חים
 בעל מוכשר, ומנגנון ההתקפה. כיווני את

הביצוע. על לפקד חייב הסמכויות, מלוא
 ישראל ממשלת תחליט אם אולם

ב לפתוח דור, של באיחור מחר,
 על בזאת גדולה פוליטית התקפה
מה לחולל תנועות, להקים הערכי,

 יהיה לא — שותפים לרכוש פכות,
 הדבר. את לבצע מובן איש

זר,. לצורך מנגנון קיים לא פשוט
* * *

 מסודרת. מוינה היא ישראל ץ^דינת
 עכברים לתפוס כל. מכל הכל בה יש ■!4

 ביוב להקים אחראי. מישהו ? בתל־אביב
 לארץ להביא אחראי. מישהו ? בבאר־שבע

 עתון־נשים אחראי. יש ? פרות של חדש סוג
 מלכת־יופי לבחירת שותף מבקש צרפתי

 בפאריס הישראלי הצבאי הנספח ז בישראל
 ? בירושלים לכסף זקוק מישהו לעזור. שמח

להלוואה. ידאג המשטרה מפקד
מדי שכחה אחד פעוט לצורך רק

 מתאים. מוסד להקים ישראל נת
קיו של המרכזית הכעייה לפתרון

התי המזרח לענייני שר אין מה.

 אחד, איש ישנו כמשרד-החוץ כון.
 כין - העוסק מזכירים, שני עם

אלה. בבעיות - השאר
 גם אולם מאד. מוכשר איש שהוא יתכן

 את יכבוש לא צה״ל אלופי בין המוכשר
 וסמלת־ טוראים שני בעזרת סיני חצי־האי

אחת. קשר

* ספורט
במסלול

פלאסטי כדורגל
ה בארצות הכדורגל התאחדויות נציגי

ה להתאחדות להציע החליטו סקנדינביות
: בינלאומית

 שטח״ של המלבנית הצורה את לבטל •
 גורן חצי של צורה לו ולשח־ת מכת־העונש

 מטר, 16.5 יהיה שלה שהראדיום עגולה,
ב המקומות בכל מרוחק יהיה שהגבול כדי

השער. מן שווה מידה
ל עטיפת־עור הדורש לחוק להוסיף •

 עטיפה גם המאפשר חדש, כלל כדורגל
פלאסטית.

הנציגים, לפני מונחת שהיתר, אחרית הצעה
 סינית הצעה :החלטה לידי הגיעה לא אך

 במקומה לקבוע ביד, הוצאת־החוץ את לבטל
ברגל. הוצאודחוץ

וגוון ד□
 לכל הורתה האיטלקית התאחדות־הכדורגל

 בקבוקי של מכירתם את למנוע הקבוצות
 אנשים שכמה אחרי המשחקים, במגרשי גזוז

 תגרת־ בעת בקבוקים מזריקת קשה נפצעו
 קבוצות בין המישחק בשעת שפרצה המונים
 השופט החליט בה ובולוניה, נאפולי הערים

 נפצע אחד איש בלתי־פופולארית. החלטה
אקדח. מיריות בצווארו

כדורגל
!״הביתה ״לך

הס - כדורגל לא בוקס, לראות באתי ״אני
 מגרש ביציע לשכניו גוף בעל תימני ביר

 לא הוא האחרונה. בשבת היפואי ״באסה-
שופ על והתנפלות בקהל קטטות התאכזב.

 של משחקיה בכל לשיגרה כבר הפכו טים
 הוא הגדול הפלא תל־אביב. בית-ר קבוצת

כש למרות אשר כדורגל, שופטי עוד שיש
להס עדיין מוכנים זה, !בשטח המועט רונם
בית״ר. במשחקי ולשפוט תכן

נאצר קומוניסט, כלב, חמור״ בן ״חמור
 של הכינויים אוצר מבין אחדים אך היו —

 בהם בית״ר, אוהדי תל־אביב, שכונות אנשי
 למרות הירושלמי, הגוץ הילמן, דוד זכה

 שימצאו החלטות להחליט כוחו בכל שניסה
 לשום זכו לא נסיונותיו הקהל. בעיני חן

ה תוך שלימדוהו הצופים, מצד הערכה
 את ״פתח : שיפוט בהילכות פרק משחק
 !״ כבר שרוק ! מהר יותר רוץ ! העינים

 ״שופט, :המסורתית היאוש עצת ולבסוף,
*.1 הביתה

נר זה מסוג ידידותיות שעצות ברור
ו שריקות תוספת ללא טעם חסרות אות

ל אחרונה ביריקה וקינוח ״בוז״, מקהלות
ה בחסות להימלט שהזדרז השופט עבר

ההלבשה. לתאי משטרה,

 רק היה הילמן כגן־מאיר. אימונים
מסוג שאינם בית״ר לאד,ודי לעזאזאל שעיר

 על במקצת העולה קבוצה שיש לתסוס לים
 בתבוסת לפעמים האשמה והיא קבוצתם
 פתח־ ממכבי הי״א אלה היו הפעם נית-ר•
 העלתה שחורות בחולצות הופעתם תקוו־״

 התלבשו ״הם :נגדם הקהל זעם את מיד
 בית״ר.״ את לבלבל בכדי השופט כמו בכוזנה
 אפשר אי :הקהל נרגע דקות כמה כעבור

 שכולן מאחר החולצות בצבע להבחין היה
 ל־ אמתלד, שימש הבוץ בוץ. מכוסות היו

ה במחצית שספגו השער לתירוץ בית״רים
 שוערם, היה המחצית לאחר אולם ראשונה,

 נדבק הוא יותר. עוד אומלל סלומון אסיאס
 להסרתן, וסכין• במגבת נעזר לבוץ, ממש
 על המכבים מלחץ שנרגע עת בכל נזכר

 הבוץ שמכובד מכנסיו את להרים שערו,
גופו. על התחלקו

 שלוש בן בוגדנוב אשר היה היום גבור
ה הילד לשעבר. ר בית״ אליל של בנו וחצי,

 עור במעיל המגרש על בהפסקה עלה בלונדי
גו שליש כדי הגדול בכדור התאמן ירוק,

הצופים. להנאת פו

 שקבוצתם לאחר בית״ר אוהדי התנחמו
 : שהבקיעה שנים כנגד שערים שלושה ספגה

ה נהיה בבית״ר ישחק הקטן ״כשבוגדנוב
בליגה.״ ראשונים

 יהיו הראשון למקום טובים יותר סיכויים
 במגרש להתאמן יוכלו בית״ר ששחקני לאחר

גן־מאיר. של הצרים בשביליו במקום משלהם
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