
בעולם
הברית ארצות

תק, נגד  הוו
הגסוין נגד

 שרים. 22 מונה ישראל־רבתי ממשלת
.12 רק יש ארצות־הברית בממשלת

 מעל הוא ישראל שרי של הממוצע הגיל
 עבר אלון, יגאל ביותר, הצעיר השר .60ל־
.50ה־ גיל את מכבר זה

 ניכסון ריצ׳ארד המיועד הנשיא כשחילק
ה כי נסתבר ממשלתו, תיקי את השבוע

הגילים: פירוט הנעורים. על הושם דגש
ר • ץ ש חו  התואר את (הנושא ה

 בארצות־הברית והנחשב המדינה״, ״מזכיר
 ללא .53 — רוג׳רס ויליאם השרים): לבכיר

׳ חוץ. בענייני קודם נסיון כל
ר • ץ ש ח ט ב  בית־הנבחרים חבר :ה

ב קודם נסיון ללא .46 — ליירד מלווין
מנגנון. ניהול
ר שר • צ או .63 — קנדי דייוויד :ה
ה את (הנושא המשפטים שר •
.54 — מיטשל ג׳ון כללי״): ״פרקליט תואר
ר • ר ש ח ס מ .60 — סטאנס מורים :ה
ר • : ש ה ד ו ב ע שולץ, ג׳ורג׳ ה

.48 — לעסקים פרופסור
העי והפיתוח השיכון שר •

ומתח יריבו רומני, ג׳ורג׳ המושל רוני:
.61 — הנשיאות על ניכסון של רהו

וה החינוך הבריאות, שר •
•43 — פינץ׳ רוברט : סעד
: שר • ה ר ו ב ח ת ג׳ון המושל ה
.60 — וולס
ר • ת ש או ל ק ח  האר־ קליפורד :ה
.53 — אוניברסיטה של רקטור דין,

 היקל ולסר המושל :הפנים שר •
— 49.

ר • ר: ש א ו ד  .47 — וינטוןבלונט ה
של נעוריה נגד קולו את הרים לא איש

 איש .53 הוא הממוצע שגילה זו, ממשלה
 שמינה על 55ה־ בן בניכסון נזף לא גם

 נס־ שום להם שאין אנשים אלה לתפקידים
 כך, על בירכה דעת־הקהל להיפך: בהם. יון
 דיעות בלי חדשים, שאנשים רצתה היא כי

מ הבעיות כל את לבחון יוכלו קדומות,
 בחרו הכל, ככלות אחרי כך, לשם חדש.

 בניכסון.- האמריקאים
ישראל. אינה ארצות־הברית כי

גרמניה
ס תרצו א
אגדה! זו אין

 לא המדינה, חוזה הרצל, זאב בנימין
ה. ז את חזה

 מחוזי יו״ר הופשטטר לורנץ היה פעם
 הוא טוב נאצי בתור הנאצית. המפלגה של

 שהיה בית־חרושת, על להשתלם הצליח
 אותות־הצטיינות, התוצרת: ליהודים. שייך

ומדליונים. עיטורים
 מטעם קונסול־כבוד, בתואר זכה גם אז

ה גרמניה של בת־בריתה פינלנד, ממשלת
נאצית.

ם מי ם. הי בי טו ה הטובים הימים ה
 פינלנד היתד, לא 1944 בספטמבר עברו. הם

לקונ עוד זקוקה
 וביטלה נאצי, סול
 אבל מינויו. את

 הנאצי של עסקיו
מלשגשג. חדלו לא

 ראש של מפלגתו
הז גרמניה ממשלת

א מכבר לא מינה
 כמות הופשטטר צל

מדליו של גדולה
 את הנושאים נים,

 קורט של דיוקנו
ל קיזינגר, גיאורג
ה הבחירות קראת

 שלטונות קרובות.
 מסירת על הודו ממשלת בפני המליצו בון

 של לזכרו מדליונים, מיליון של הזמנה
 הנאצי־בדימום. אצל אי־האלימות, נביא גאנדי,

 שפור־ כפי אצלו, הזמינה ישראל ומדינת
)8 בעמוד (המשך

 הרשמי הסיכום פורסם גם השבוע *
ית היה לניכסון הקולות. מניין של הסופי

 מתוך האמפריי, על קולות 499,704 של רון
מ פחות של הפרש — קולות מיליון 73

 מבעלי 60.27־ הצביעו הכל בסך אחד. אחוז
הבחירה. זכות

הופשטטר

1633 הזה העולם

בארץ הסניפים בכל לפרטים שאלו הכל על

לאנמ״ם לעובדים חולים קופת

 את שוכח הוא ולעתים רבים ענינים להסדיר חייב הצעיר הזוג
 האדם. ביכולת שהדבר כמה עד הבריאות, את להבטיח העיקר:

 התחתנו (שכבר צעירים זוגות לעזרת באה לאומית חולים קופת
 בשלושה יזכו לפיה מיוחדת, בתכנית להתחתן) עומדים או

 וחמישה עשרים של ובהנחה חינם, בריאות ביטוח של חודשים
 הוריהם לבטח זכות (וכן הראשונה השנה כל לאורך אחוזים

גילם). הגבלת ללא
 מרפאות, פרטיים, רופאים לרשותכם לאומית חולים בקופת

 המבטיח מחלה דמי וביטוח אישפוז זכויות תרופות, מעבדות,
מחלה. בימי גם וההכנסה המשכורת את

ם חג חנוכה רי או ה
 ואורותיו, החג שמחת את צלם

 גדול מבחר מודרני. מבזק בעזרת
 חדישים. מכשירי־בזק של מאד

לשקופ מקרנים של גדול מבחר
 מוניטין בעלות מפירמות יות,

בין־לאומי.
 יפה מתנה — לתמונות אלבום

!הזדמנות לכל
!מעולה צבעוני פיתוח

ר נ ר ב נ ט נ ב
ב)חיפה חו זב התלונן ו

 קיבלת
 חשבונך,

 פרע נא
בוזקדם. אותו

1;־־־
־ושלים!

רי לחברי ק מב  ו
עדון י ירושלים! מנדי מו

 לפניכם לרשום נא הואילו
שלנו החדש הטלפון מספר

2 8 8 0 0
י 1 ד נ חברים מועדון מ
ירושלים הורקנום רח׳ £

ירושלים בן־נאים פרסום

א פרסום:

3ס0םס3 ט0
אה חדשות פנים מר ב

 באירז גבר על אוסרות הדת מצוות
 ד,נ יום לפני כלתו בפני להתבונן

 ד והחתנים היות אולם שואין.
 ו את לעקוף דרך נמצאה סקרנים,
 לראו רשאי המיועד החתן איסור:

 משתקפי שהם כפי הכלה פני את
 ב יום, יום רואים אותך במראה.

 לדא חייבת את לכן מחיצות, שום
 בעזר אותו ולשפר שלך למראה

 ד,גרביי] — ״מרסי״ של הגרבונים
 למח עד המגיעים הדקיקים־עדינים

 ו ״מרסי״, של הגרבונים את נייך.
 ד אופנת את כמותם מאין הולמים

 רגיל בסריגה להשיג תוכלי מיני,
 מחסו בסריגת או בלבד) ל״י 4.50(

 וו בלב־) ל״י 5.40( עוצרת־רכבות
האמיתית. האירופית איכות
ם מאמיננרג 0*191 בבד


