
 חדשית הכנסה לך מתפנית הקליטה, מלחה ביטול שעקב עתהו בפרט
שקיעה שבראי חיים בביטוח לה

 לשנה ל׳׳י 900 ל ל״י 600 מ למבוטחים הזיכויים את להגדיל שעומדים 1 עתה כפרט
ח הוא צמוד חיים ביטוח כי ספק ללא כבר שהוכח עתהו ״רט ו ט ב שבביטוחים ה

בעולם
)19 מענווד (המשך

 לשגריר יחידת־הקוסמונאוטים, למפקד הפך
 כל המשיך ברית־המועצות, אזרחי של נודד
עלי.״ האהוב העיסוק .זהו כי — לטוס העת

 בעיסוק — מותו את מצא שעבר בשבוע
 ברית־המועצות גיבור גם טס בו מטוסו, זה:

התרסק. סרגין, ולאדימיר שני,
 ממלכתית, הלוויית לו ערכה המדינה

 ובנותיו אשתו אבל בקרמלין. נקבר אפרו
 — השש בת וגאלינה התשע בת הלנה —
 האשה, כרעה בהלוויית זה. לכל לב שמו לא

 ׳מיתקן־חמצן, בעזרת רק לאיתנה שבה
בעצמו. ברז׳נייב לאוניב בפקודת שהופעל

 כשהקוסמו־ — לצעוד המשיכה אחר־כך
בה. תומכת טרצ׳קובה ואלנטינה נאוטית

 הקוסמו־ ,המנוח בעלה של לחלל חבריו
 על ציוו הם אחרת: אותו כיבדו נאוטים,

 לחצי הדגלים את להוריד מישמר־הקרמלין
שלם. יום משך למקובל, בניגוד תורן,

גיניאה
פדראציה הפימרון

 אחד היה גיניאה, ראש־ממשלת טורה, סקי
 אשרי מאוד הבודדים האפריקאים המדינאים

 .לא״ אמר הוא להזדהות. כה, עד סירב,
 .לא״ ואפילו — לאמריקאים ״לא״ לרוסים,

 השפעה לרכוש שביקשו ולבריטים, לצרפתים
ש השמאלית־הבלתי־מזוהה במדינתו מכרעת

 מישקע בגלל בעולם, העשירות אחת גם היא
שלה. והאלומין הבאוקסיט

 אינא הישראלית הטכנית העזרה אבל
 סקי למד כן על עולמית. למדיניות תחליף
 מאוהד כי אם — ״כן״ להגיד טורה

במיקצת.
 אם — דמתה גיניאה של הכאובה הבעייה

 לגיניאה לבעיות־המרחב: — במקצת רק כי
 וה־ מאלי מאוריטניה, עם סיכסוך־מים יש

 נהר־ על פיקוח לעצמן התובעות סנגאל,
הענק. הסנגאל

 של משותף הסכם־ניצול בעיקבות השבוע,
סקי הצהיר ,1967ב־ שנחתם מי־הסנגאל,

קרנו קארץ פיחרהמהפכה
מנהיג בלי אבא, בלי

 מדינותינו של הבעיות לכל ״הפיתרון טורה:
פדראציה!״ — הוא

 כך על מדבר אף גיניאה ראש־ממשלת
 אזרחי — כל עכשיו.קודם הם שאזרחי־ארצו

 לנטוש מבלי — זאת וכל ברית־ניצול־המים.״
 לסוציליסטית; מדינתו של הפיכתה תהליך את

 עם היחסים חידוש ותוך־כדי — אחד מצד
שני. מצד ארצות־הבריח,

נועד
וביריקות באש

וב ויאט־נאם במלחמת עסוק היה העולם
 באמריקה. המתחדש, השחור מרד

הבינלאומית המהפכה שימשה לווי כמנגינת

1597 הזה העולס20


