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 הגדול בעולם הסובבים אנשים
 בינלאומית, לרמה והרגילים

 תוצרת פאר 7 1̂11 ש ב* בוחרים
 מהתערובת או־ד1£: כי דובק.

 ברמה סיגריה היא האמריקאית
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)5 מעמוד (המשך
 בוויאט־נאם השלום סיכויי כי השמועה

ב שנאמר ממה ההיפך קרה ואז פחתו.
 המניות הקאפיטליזם: של הקלאסית תיאוריה

 הוא השלום ירדו. דווקא אלא עלו, לא
יותר, טוב עכק

קנדה
שד □גן שד הידידה ה

לא? או כן ,-------------הוא האם
 את זו שאלה מסקרנת חודשים כמה מזה
החיים אין בר, הצפונית, ארץ־הקור קנדה.

מונזינכר יצאנית
מעסק־הביש יותר אפילו

 סוף־סוף זכתה במיוחד, סוערים המדיניים
ה משהו עסיסית. מין־וריגול לשערוריית

 המגיע משהו; הישראלי, עסק־הביש על עולה
ומאנדי. קילר כריסטין לשערוריית כמעט

ת י נ ת. ז ו כ י נ ג  גרדה היא הפרשה גיבורת י
 של ארוכה תקופה אחרי השבוע, מונזינגר.
 הראשונה בפעם נמסרו והכחשות, ניחושים

 לעירעור, ניתנים שאינם מוסמכים, פרטים
 שנמסר משטרתי, דו״ח המקור: עברה. על

 שופט, שבראשה ממלכתית, לוזעדת־חקירה
העובדות: בישראל. בן־גוריון שדרש כפי ממש

 וזוהרת, בלונדית גרמניה מונזינגר, גרדה
בגר גם שונות, בתקופות אסורה, היתד,
 זנות האשמות: המערבית. וגם המזרחית מניה

המער בגרמניה כשנאסרה זעירות. וגניבות
הסובייטים. בעד בעבר שריגלה הודתה בית,

ה נדחתה לקנדה, היתר־כניסה כשביקשה
 בקשה הגישה התחתנה, מכן לאחר בקשה.
ההיתר, את קיבלה אז החדש. בשמה חדשה
 שם עובדת החלה לקנדה, הגיעה 19ל5ב־

 לאירגון־ הגנד,״ ״דמי שילמד, היא בזנות.
 הסובייטית השגרירות במונטריאול. הפגע
 הוכחות אין אך שם, הימצאותה על ידעה

קנדה. אדמת על הסובייטים למען שריגלה
 גרדה של הלקוחות בין בטהוני. עניין

 סודני. פיאר שר־הבטהון סגן היה היפה
 זה לקרוא כדי מיודדים די אפילו היו הם
מדי מנהיגים שני גם פרטיים. בשמות לזו

האינטימיים. ידידיה עם נימנו אחרים ניים
 בחברת שיצאה, עד ויפה, טוב היה הכל
 שילמה היא קניות. של למסע אחרת, יצאנית
 בכלא. והוחזקה נאסרה ללא־כיסוי, בצ׳קים

ושוחררה. סגן־השר, של בשמו השתמשה אז
 ערכה משטרת־הרוכבים־הקנדית־ד,מלכותית

 לשר־המשפטים. התוצאות את מסרה חקירה,
 הבט־ סגן־שר של מפלגתו חבר השר, אבל
 הורשתה היפה גרדה התיק. את גנז חון,

 שנים, שלוש לפני המערבית, לגרמניה לחזור
מתענ שהעיתונות מאז באושר. מאז שם חיה
בעושר. גם חיה היא בה, יינת

! י תי ץ. ה  לולא גנוז, נשאר היה הכל צ
ה מפלגת־ד,שלטון בין הממשלה. התחלפה

 צץ ואז — היחסים התחדדו וקודמתה חדש
לשערוריה. גרם הסודי, התיק
 יח־ מקיים שסגן־שר־ר,בטחון נאה זר, אין

 פעם שהיתר, שהודתה מי עם דווקא סי־מין
 שעה לפי אבל עויינת. מדינה של מרגלת

 האינטימיים שהיחסים לכך הוכחה כל אין
ריגול. למטרות נוצלו אמנם

בהחלט. זאת מכחישה עצמה היפה גרדה
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