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 כביסה מכונות המייצר מפעל

ת השיטות שלושת בכל מו  הקיי
 מלאה באובייקטיביות לד לייעץ יוכל

השיטה בבחירת

 מייצר קריסטל ביח׳־ר
 כביסה מכונות

 השיטות שלושת בכל
 — בעולם הקיימות

פרופלור אגיטיטור, תוף,

 לד• מתאימה השיטות משלושת אחת
 נקבעת המתאימה השיטה

 המשפחה, גודל לפי
הכביסה• וסוג כמות

ביתן• משק לצרכי המתאימה
 ז לד מתאימה שיטה איזו את היודעת !גבירתי ואת

 ז לצרכיד המתאים המכונה סוג את לביד לבחור שתוכלי את הבטוחה
 ולסוג המשפחח לגודל המותאמת כביסה מכונת קנית !פרושה מוצלחת קניה כי

 מראשוני שהוא — קריסטל ביח״ר מסוכני לאחד פני הבית• שבמשק הכבסים
 השנים במשך שנרכש הרב מהנסיון ותהני — בארץ הכביסה מכונות יצרני

מן ומיעזץ  מצידך• התחיבות ללא ואובייקטיבי, מהי
י כביסתד של מעשית להדגמה מיוחדות תחנות

תל־אביב• ,16 אלנבי רחוב קריסטל״, -סלון *
חיפה ,42 הרצל רחוב אור״, .בית *
ירושלים• סמואל, הרברט רחוב ושות׳, ליפשיץ *

מפורט• הסברה חומר לביתך ונשלח בכתב אלינו פני
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ם איד מדי א לו שנו ל
 המלחמה את ארצות־הברית מפסידה מדוע

 מנאומי זאת להבין אי־אפשר בוויאט־נאם?
האמ הכתבים של הדו״חות אך המנהיגים.

מש אינם עצמה בארץ־הג׳ונגלים ריקאיים
 הע־ למסורת בהתאם לספקות. מקום אירים

 צנזורה מכירה שאינה האמריקאית, תונאית
האמת. את הכתבים כותבים וחוק־לשון־הרע,

 שפורסמה וילי׳ כ׳רן של כתבתו להלן
טריב־ הראלד ״ניו־יורק בעתון השבוע

;יון״
 קיבלו חרוכות גופות וריח זעקות־נשים

 עייפים בצעדים שנכנס החיילים, טור פני את
בא־גיא. לכפר

אלונ על פצוע שנשאו איכרים, ארבעה
האמרי ביועצים גלוייה בשינאה הביטו קה,

 הדרום־ויאט־ הנחתים את המלווים קאיים,
האמרי את מאשימים שהם נדמה נאמיים.

ובהרס. במוות קאים
 זועקת, אשה ישבה דרך־העפר באמצע
 עמדו ולידה בזרועותיה, תינוק שהחזיקה

 את היפנו החיילים קטנים. ילדים שני
לראותה. לא כדי שני, לצד ראשם

 בתי ליד בעומדו מטונפת״. ״מלחמה
 הפנסיה מול ההרוסים, והבמבוק החימר

 אמר מיקלעים, בכדורי שנפגעה הקאתולית
אמריקאי: יועץ

 מלחמה להפסיד עומדים אנחנו זה ״בגלל
 פשוט טעם, לזה אין זו. ארורה מטונפת

טעם.״ לזה אין
 בממשלת התומך לכפר נחשב בא־גיא

 רצופים ימים שלושה במשך אך סייגון.
 ולפ־ לראקיטות לפצצות, מטרה שימש הוא
 וויאס־ אמריקאיים מפציצי־קרב של גזים

נאמיים.
 שאנשי אחרי אירעה הראשונה ההתקפה
 הסמוכה המיפקדה את כבשו ויאט־קונג

 השניה ההתקפה ויאט־נאמית. חטיבה של
הבא. בלילה שניה, פעולה אחרי באה

אמרי קצין זאת שהגדיר כפי השלישית,
 את לטהר כדי פעולת־ביטוח היתד, קאי,

 הממשלה, חיילי של התקדמותם בפני השטח
 אנשי את לתפוס בנסיון למקום שחזרו

הוזיאס־קונג•
 24 באה הממשלה חיילי שהתקפת אלא
 כבר אנשי־הגרילה שחטיבת אחרי שעות

 יועץ שאישר כפי השטח, מן הסתלקה
לאחר־מכן. אפריקאי
 מפני לשטח לחדור הצליחו הגרילה אנשי

 לתקן, מתחת היה הממשלתית החטיבה שכוח
שחיי ומפני קודמים, בקרבות שסבלה אתרי

אלימים. סיורים עורכים אינם הממשלה לי
הס המיפקדה את הזהירו לא הכפר בני
 שפחדו מפני הגרילו. אנשי בוא על מוכה

 ■-ז ואת אותם ויהרגו■ יענו בהם, ינקמו שאלה
בני־משפחותיהם.

 בא- נתפס כך ״הרכה״. נהרגו? במה
 באמצע ללא־ספור, אחרים כפרים כמו גיא,
 לא — נורא מחיר שילם הוא הלוחמים. בין

הגיאוגרפי. מקומו עבור אלא מעשיו, עבור
 ונפצעו, נהרגו כמה הכפר אנשי כשנשאלו

.הרבה.״ וענו: כתפיהם משכו
 ויאט־ סרן נכנם החיילים, בוא אחרי יום
 על בית. של העשנה החורבה לתוך נאמי

 סמל עם שמן, של קופסה מצא ד,ריצפה
 הקופסה על ארצות־הברית. של רשות־הסעד

המי את לקרוא עדיין היה אפשר חחרוכה
.ארצות־ר,בריתי של העם ״מתנת לים:

 בית־הספר, חורבות היו מקום בקירבת
 כסף' בעזרת הסתם מן מכבר. לא שניבנה

אמריקאי.
 את בהסבירו וילדים״. נשים ״יותר

 האמריקאי: חיל־האוויר קצין אמר ההפצצות,
 אנו בבא־גיא, כמו במצב־ביש, ״כשאנו
 להציל בנסיון השטח, כל על פצצות מטילים

 יותר הורגים אנחנו בדרך־כלל המצב. את
 אנשי הורגים שאנחנו מכפי וילדים נשים

 די לממשלה אין פשוט אך ויאט־קונג.
 זוהי לכן הכפרים. את לטהר כדי חיילים

היחידה.״ תשובתנו
הכפרים, מהפצצת הסתייגו טייסים כמה

שה להם שאמרו טוענים אחרים רבים אך
 ורק מאזור־המטרה, פונו והילדים נשים
נשארו. הוויאט־קונג אנשי
המיקרים. בכל האמת זו אין

ת ת־הברי אדצז
ה גאון מ 7 ד
 מק־נמארה (״בוב״) שרוברט מודים הכל

למה. גאון ברור לא אך גאון. הוא
רא מאז ארצות־הברית, של כשר־ו■,בטחון

■מלאים. חולל הוא קנדי, שלטון ימי שית

 הצליח לא אזרח ששום דבר עשה הוא
 הוא בישראל: או בעולם לעשותו עדיין

 לצמצם המקצועיים אנשי־הצבא את הכריח
תקציבם. את

 הוא אנושי מוסד כל נערי־הפרא. נצחון
 וציות, פיקוד על הבנוי הצבא, שמרני. גוף

שבעתיים. שמרני
 טכסים, יחידות, יש בעולם צבא בכל

שע לחלוטין, מיותרים והלקי־ציוד תרגילים
 עליהם ושאבד בעבר, כלשהו צורך על נו

 בצבא, פנימית ביקורת שאין מכיוון הכלח.
 תקציב על אמיתי ויכוח אין כלל ובדרך
יקרים שרידים לבטל המרצה כל אין הצבא,

מק־גמארה שר־יכטחץ
כך כל דרושים אינם קצינים

 גורם חדש, נשק כל חדש, ציוד כל אלה.
היש שההוצאות מבלי — חדשות להוצאות

תקוצצנה. נות
 מלא יפוי-בוח קיבל 48ד,־ בן מק־נמארה

 קבוצה בעזרת למלאכה ניגש והוא מקנדי,
 מומחים הפלא״), (״נערי צעירים אזרחים של

 מערכת- את בודק החל ציבורי, למינהל
 כל ארצות־הברית. של העצומה הבטחון
אלקט במחשבים נבדקה כלי־נשק מערכת
 וכד־ יעילותה נחיצותו־״ לקביעת רוניים,
בו• המושקע הכסף לאור איותה

 חוסלו, שלמות מערכות־נשק התוצאה:
 בטרם עוד בוטלו חדש לציוד הזמנות
 חיל־ של רבות אוגדות לשימוש. הוכנסו

 המקומי״) (״המישמר המקומי המילואים
פוזרו.
 מצד לזעקות־זעם גרמה כזאת מהפכה כל

להק גורם בתקציב קיצוץ כל כי הקצינים.
 להפסקת במסורת, לפגיעה התקן, טנת

 כשנדמה רגעים היו מישהו. של הקאריירה
 לחסל יצליחו ובני־בריתם שהקצינים היה
 שהיה הממושקף, השר אך מק־נמארד״ את

 על גבר האדירה, חברת־פורד מנהל בעבר
כולם

 התוצאות את גוייסו. לא המילואים
מכבר. לא ארצות־הברית ראתה

 ביותר והמשוכלל החדש שהציוד בעוד
 תקציב גדל לא ד,בטחון, למערכות הוכנס

 קיצוץ חשבון על בא החדש הציוד הבסחון.
הקודם. התקציב
במ הוגדל בוויאט־נאם האמריקאי הצבא
 לסאנטו־ נשלחו אחרות ויחידות הירות,

 צורך עדיין היה לא זאת למרות דומינגו.
 היעיל לניהול הודות יחידות־מילואים. לגייס

 הצבא של אוגדות די נמצאו מק־נמארה, של
כוננות. של במצב הסדיר
 מק־ של אויביו אולם ושות׳. פרם כמו
 שנמצאו בעובדה מתנחמים אינם נמארה
 הקא־ ולאי אסיה לדרום למשלוח חיילים

 בכך מק־נמארה את מאשימים הם ריבי.
בגללו. רק אלה בחיילים צורך היה שבכלל
 האיש הוא בוב: של השני הצד זהו

 כמו המדיני״ מדיניות את כיום הקובע
 מק• שולט מיבצע־סיני, לפני ושות׳ פרם

תפס משרד־הבטחון ענייני־החוץ. על נמארה

1455 הזר, העולם


