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הקטן

ה שכנתה אבל אחד. נשיא איבדה צרפת
שניים. איבדה דרומית

 תושבים. אלף 16 מונה אנדורה נסיכות
 ובראשה לספרד, צרפת בץ שוכנת היא

נסיכים. שני עומדים
 בתוקף דה־גול, שארל היה האחד הנסיך
התפטר. הוא צרפת. כנשיא תפקידו

 הנסיך כי היזאתיקאן הודיע יום כעבור
 לקו־ בריאות בגלל מתפקידו התפטר השני
ה נאבארי, ראמון הקארדינאל זה היה ייה.

ב נושא הוא שגם — אורגל של בישוף
כהונתו. בתוקף באנדורה תפקידו
 אחד: זמני נסיך רק לאנדורה נשאר עתה

בצרפת. הנשיא מ״מ סוהר, אלן

צרפת
ס£1זז5031-6סא.
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,מה?״ — דה־נול ״אחרי שואלים: היו פעם
?' אז — דה־גול ״אחרי שואלים: היום ה מ

 ה־ את חשוב אמריקאי עיתון הגדיר כך
 של הסתלקותו עם שחל ההיסטורי מיפנה
 קרה. לא דרמתי דבר שום דה־גול. שארל
נמשכים. החיים
מת השטח לפני מתחת אך או. — או
 שדה־גול תהליכים, אותם כל תזוזה. חילה
 נראו הסגולית, אישיותו בכוח אותם עצר
המעמיק. המסתכל לעין עתה

אירו של איחודה הוא: העיקרי התהליך
יהיה? זה איחוד מין איזה פה.

אפשרויות: שתי בין הברירה ישנה
 בה בריטניה, את שתכלול אירופה או •

 בריטניה גרמניה, בץ שיוזי־מישקל זצר1יי
וצרפת:

 ישלוט בה בריטניה, בלי אירופה או •
 עולה המערבית גרמניה כי הגרמני. הכוח

 שכנתה על ויותר יותר הכלכלית בעוצמתה
הריין. של השני מעברו
 השבוע. כבר בלט הדבר כתנאי. רק
ל־ האם חמורה: שאלה עמדה צרפת בפני

פוהד נסיר
דיו הכדור בי

 אפשרות רק יש הרעוע? הפראנק את פחת
 הגרמני, המארק תיסוף זאת: למנוע אחת

מדי. חזק שהוא
 ידעו והם — בגרמנים תלוי היה הדבר

לא! קיזינגר: גיאורג הקאנצלר הכריז זאת.
)10 בעמוד (המשך

של המפורסם המסורתי והשרות החדישים הבואינג מטוסי צי
נשכחת ובלתי מהנה לחויה טיסה בל הופכים

של הבינלאומית הפרסים תחרות

 טיסה כרטיסי 2 כולל הפרם
מסים). כולל (לא וחזרה ללונדון

הוא: לעשות שעליכם; מה כל

האנגלית המלה פירוש את כתבו .1

8 א1־10א1 ג £׳ ן8 ז 1ז
 מכונת ,785 מודל של הבכורה הצגת לרגל

בעולם ביותר האוטומטית הביתית התפירה
העולם! בכל יום בל 88׳כ>1:שתי1ן תפירה מכונת קונות נשים 4007.

 בישראל 8 מ 0 ז מ £ 8 חברת לכם נותנת עכשיו
 יקרי בפרסים לזכות תקדים חסרת הזדמנות

עדך:
:ראשון פרס
ב־ ללונדון* וחזור הלוך טיסה

שני: פרס
אוטומטית זג הזיג התפירה מכונת

8ז11£8 החדישה 8 0 7 8 5,
 ל׳׳י.. 1175 מחירה

שלישי: פרס
 — אחד כל ל״י 100 של פרסים 50

— תפירה מכונת לרכישת
£ 8!8 8 0 7 1 7 8 5,

ללונדון ו\1ל טיסה
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