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הקונ של השני ביום הופרה זו הבטחה
 ומייד אורוגוואי, נציג בהסתערות פתח גרס.
 צ׳או־ ניקולאי הרומני, המפלגה מזכיר קפץ

ש הזהיר הוא רשות־הדיבור. וביקש שסקו
שר על הקונגרס את תעלה ההשמצות דרך
לפרוש. משלחתו עלולה שאולי רמז טון,
 הרומני אחרי הקרמלין. את הבהיל לא זה
 הפולני, המזכיר הנאומים דוכן אל ניגש

 על וגופרית אש ששפך גומולקה, ולדיסלב
 הקומוניסטי.״ מחבר־העמים ״שפרשה סין,

הר־ ברית־המועצות, נציג ברז׳נייב, ליאוניד
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 משרדים למנהלי חשוב
!ובתבניות

המו הכתיבה למכונת הפלא מחק
 יד,העתק. האוריגינל את חק

ב שניה תוך וכסף, בזמן חסוך
 מילה או אות כל למחוק יכולתך

ההעתק. עם יחד
 יחידות 288 המכיל ענק סט הזמן

 על• וחסוך בלבד, ל״י 19.20 במחיר
 ממשי. באופן 40ס/״ כך ידי

 ללא ולהדגים לבקרך ישמח סוכננו
-,תחייבות. כל

ם״ כק סל. ,6031 ת.ד. — ״לו
תל־אביב. ,441692
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 פיקניק יום

משותף ארצי
 גימי קטנה, וגעירים חבורת עם

הקרו ליולי 4—5 שבת,—שישי
 בניס/בנות פיקנטית. בתכנית בים,

בלבד 17—25
תל־אביב 28014 לת.ד. יפנו

 פיקניק ל״יום
משותף*. ארצי

להו בפירוש תבע הוא יותר• עוד לכת חיק
למחנה. מחוץ אל סין את ציא
ה את שהחרימה סין, "1 יחוסלו 0ה״
הגרו באמצעות מנוסה: בדרך השיבה כנס,

 שגם אלבניה, שלה, היחידה האירופית דת
הכנס. את החרימה היא

 באלבניה, הקומוניסטית המפלגה יומון
 עמודיו, מרבית את הקדיש פופוליט, אי זרי

 על קיצונית להתקפה הקונגרס, פתיחת ביום
 הקרמלין,״ של החדשים ״הצארים מוסקבה.

 לאיזורי־הש־ העולם את לחלק ״רוצים כתב,
האימפריא עם הסכם תוך בו ולשלוט פעה,

האמריקאיים.״ ליסטים
הסוביי ״הזאבים הקדמה. רק היתד, זאת

 הארצות מן הקטנים והתנים הגדולים, טים
 של הגבוהות החומות בצל התכנסו האחרות,

 כדי הקהל, מעיני הרחק הקרמלין, מיבצר
 לשלוט רוצים אלה רעהו. את איש לחנוק
 משלטון- להינצל מבקשים אחרים בכוח;

 לסחוט רק רוצה שלישי ומחנה התועבה,
 ת־ שנות חמש כניעתו. בעד גבוה מחיר
 המה־ ריקבון את הוכיחו זר, למיפגש הכנה

 של המיפלצתי והניוון הרביזיוניסטי, חנה
חבריו.״ בין היחסים
 איר־ ושות׳ ״ברז׳נייב פנינים: כמה ועוד

 את להסוות כדי המאוסה ההילולה את גנו
.במרכסיזם־לניניזם בגידתם .  יכולים הם .

 יעצרו לא אבל כינוסים, אלף עוד לקיים
 ריאקציוני, כוח הם ההיסטוריה. גלגלי את

 הם המהפכני. הגל מול לעמוד יוכל שלא
יחוסלו!״ הם הבורגנות. וסוכני כופרים

ספרד
בלשים

בקמפוס
בר־ מורה לחורחר, ניגשו סטודנטים שני

 של האוניברסיטה של לקפטריה שנכנס גי
 אחו עליו ציודה ללכת!״ ״תמשיך מאדריד.

מהם.
למשפטים, שלישית שנד, סטודנט מורה,


