
בהקדם!!! הרשם

ת שרות גלוב״ עו סי בע׳־מ נ
הרשמית הסוכנות

 • תל-אביב:
 ־ ירושלים

חיפה:
 ־ לציון ראשון

 :רחובות
תקוה־ פתח

צ׳דוק של
 ,2 סיני הר רחוב
 דוד, המלך מלון
 ,2 בלפור רחוב

 אגד, תחנת
 ,176 הרצל רחוב
,4 חיים חפץ רחוב

 615748 טל.

 23441 טל.
 69783 טל.
 941005 טל.
 951155 טל.
912473 טל.

גרוב עס לציכוסלונקיה
לפראג! קבוצתיות טיסות יותר!!! תשלם אל *
מפורסמים: מרפא למקומות נסיעות *

תקדים! ללא במחירים ועוד... מרינבד — קרלסבד
ממשלתי) לאישור (כפוף — $ 134 ועוד ל״י 1.045— המחיר:

תאריך לכל מלון בתי של גדול מבחר *
ההרשמה עם מלון בבית לאכסון אישור קבלת *
לבודדים גם מיוחדים תנאים *

גלוב עם סע - סוב סע
שורק-אביטל

א—ח׳ כיתות למסיימי ״ _י _י׳  י״ב—ט׳
 סדירות, תיכוניות לכיתות ההרשמה החלה

להכנה המיועדות והערב, היום בשעות

 המוקדנזות לבחינות
הבגרות לבחינות

ה: היחידי הספר בית במדינ
 מנוסה אקדמאיים מורים סגל ידי על המנוהל

 חדישות הוראה שיטות על המבוסס *
תלמיד כל על מתמיד מעקב המקיים +

והרשמה פרטים
 יום בכל תל־אביב, ,62 המסגר רח׳ אקסטרנית, גמנסיה

.36487 טלפון בערב, 7.00ו־ בבוקר 8.00 השעות בין

בשלם
היאט־נאס

סועד התחוית:
 ארצות' ממשלת הגיעה באיחוד, קצת
 ממשלת של המסורתית לעמדה הברית

 מוקדמים״. תנאים בלי ״משא־ומתן ישראל:
 לדעת וושינגטון גם נוכחה ירושלים, וכמו

 פירוט בצידה כשאין עקרה, סיסמה זוהי כי
סבירים. תנאי־שלום של מראש

 סוף הגיע, ג׳ונסון לינדון הנשיא אמנם,
 אמריקאית מלחמה״ ,מסרת להגדרת סוף,

 הדרום־ויאט־ האומד, ,עצמאות בוויאט־נאם:
 זו, בעצמאות הצפון יכיר אם נאמית.״

להיפסק. המלחמה תוכל
 הצפון אין אמריקה, של מזלה לרוע

 מסתמך הוא זה. תנאי לקבל כלל חולם
 הקובע שנה, 11 מלפני הסכם־ז׳נבה על
 המחולקת אחת, אומה היא ויאם־נאם כי

 שהתושבים עד מדינות, לשני זמנית רק
 המישטר מה חופשיות בבחירות יקבעו
להם. הרצוי

 את הנוגדות לבחירות, מתנגד הצפון
 מבחירות, חושש הדרום המשטר. מיבנה
לנצח. הקומוניסטים עלולים שבהן
 ישיר. במשא־ומתן רב טעם כיום אין לכן
 צי־ הז כינה מטורף!״ של בהקיץ ,חלום

 ג׳ונסון. הצגת את הצפון, מנהיג מין,
פקין. קבעה .אחיזת־עיגיים!״

ההמשך? יהיה מה אויר. מול קרקע
 מוחשית סכנה קיימת הראשונה הפעם זו

חמו חדשה, קוריאה לקראת צועד שהעולם
יותר. רה

 בהתמדה משמיד האמריקאי חיל־האוויר
בקורב שהוקמה הצפון, של התעשיד את
 מאות־ בשליחת מאיימת סין אין־קץ. נות

 שלא למד והעולם — .מתנדבים״ אלפי
 יזוזו אמנם אם סיניים. באיומים לזלזל

 שבוע תוך האמריקאים יגורשו המתנדבים,
הקרקע. על — ויאט־נאם מכל

 כל בלי האמריקאים, יענו כזה במיקרה
 גרעינית) (ואולי טוטאלית בהפצצה ספק,

הסיניים. האטום ומפעלי התעשיה של
 להתאפק. והאנוי פקין ממשיכות בינתיים

 עצמו הוויאט־קונג שצבא הברורה: תקוותן
 ספק אך הקרקע. על מכריע נצחון ינחל

 נכונות מול ממשית, תישאר זו תקווה אם
 צבאה את לוויאט־נאם לשלוח ארצות־הברית

 ובעמדות־ בערים לפחות שיחזיק הסדיר,
 שהוויאט״קונג בעוד איסטראטגיות, מפתח
בכפרים. לשלום ימשיך

סוער. התחזית:

גרמניה
גילו■ לצד־כ■ נשי□

 שטראוס?״ פראנץ־יוזף את שונאים ,מדוע
 גרמני, עתונאי מפי לדעת פרס שמעון רצה
לראיינו. מכבר לא שבא

 משפטי, במיסמך כלולה התשובות אתת
 בין המתנהל במישפט לאחרונר. שהוגש

 קבע שפיגל. דר השבועון ובין שטראוס
 עד מושחת שטראוס בטענות־בכתב: העתון
לתו הציבורי מעמדו את ניצל הוא היסוד.
הפרטית. עלתו
 שטראום של ביקורו בעת השאר: בין

 אמריקאיות פירמות לו סיפקו באמריקה,
 שכרה השאר בין בילוי״. לצורכי ״נשים
שת כדי מאנספילד ג׳יין את אחת פירמה

הגרמני. השר את בדר
 רק ״אני עצמו: שטראום של תשובתו

 אשפיל לא טפויה!׳ ,טפויה! לומר: יכול
 מפלגתו שבני ומכיוון לענות!״ עצמי את

הצ של העתונאים את שונאים הבאוואריים
 של בכוח־תגברא מתנאים גם ואולי פון,

מפלגתו. יו״ר לכהונת מחדש בו בחרו נציגם,
הש נמצא תמיד לא גרמני. מוח רק
 עליו התקפה. של בעמדה המסויים בועון

 נגדו הגיש המדינה פרקליט להתגונן. גם
זיוף. באמצעות בגידה על משפט
 אחה משפט תלוי כבר שפיגל דר נגד

 הצבא ליקויי על סודי דו״ח פירטום על
 העתון יותר: מסובך השני המשפט הגרמני.

 שאילו כוזבת, ידיעה ב״פירסום נאשם
בטחוני״. סוד מהווה היתד! נכונה היתד,

גרמ אלופים של תוכנית הידיעה: תוכן
 הגרמניות שתי בין גבול את לחסום ניים

 ש-־בלמו גרעיניים, מוקשים של בחגורה
 כוזבת הידיעה התביעה: טענה פולש. צבא

 פיר־ היה — נכונה היתד. אילו אך לגמרי׳
המדינה. בטחון את לסכן עלול סומה

 של דעתו על אפילו עלה לא כזה רעיון
 מסויים בשבועון במלחמתו פרס, שמעון

 להמציאו. מסוגל גרמני מוח רק אתר•
 יכולה איר להבין יכול גרמני מוח רק

 — לאוייב ומועילה סודית להיות הידיעה
אמת. של שמץ בה כשאין גם

1442 הזה העולם


