
ת ההנא תי אמי
תקי החגורה את המהדקים

 ה״ככד כמחיר אכל להאמין, שו
 לאדם ל״י 376 •טל מצחיק״ עט
 מסופשבוע להנות יוכלו הם

 ובשארס-א-שייך כאילת ארוך
 עם גסלא ונופש בילוי כטיול

 של תיבנונו פרי מגוונת תכנית
 עזרא הוותיק התיורים איש

הגליל״. מ״טיולי כדורי
ומרוו ממוזגים אוטוכוסים

 מת״א, הנופשים את יסיעו חים
הנו אתרי אל וחיפה ירושלים

 ישוכנו לכך וכנוסח והטיול פש
 ככית־מלון הטייליפ-נופשים

מדי לטיולי ויוזמנו כאילת נוח
 ו־ הזכוכית בסירות שיט בר,

הקסו נופיו אל ממוזג ״מסע״
 שארם* די-זהכ, הפיורד של מים

בי לקינוח, והסביבה. א-שייך
 עם לילה כמועדון תוסס לוי

 כלולים אלו כל מלאה. תכנית
כמחיר.
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נתקב הגורלית שההחלטה מאוד ייתכן
המאו רקע על האחרונים, בימים רק לה

בארצות-הברית. רעות
 כירושלים השכוע שקרה מה
רא על מוחצת אישית מכה היה.

ש אחרי קיסינג׳ר. חנרי של שו
אח מסחררות מהלומות כמה ספג

 הישראלית המכה עלולה רות,
הפוליטית. מבת-חמוות לחיות

זאת. ישכח לא קיסינג׳ר
ה עלולה מעמד, קיסיינג׳ר יחזיק אם

 קי־ הרת־אסון. להיות הישראלית החלטה
 בממשלת־ להתנקם עלול ועויין חזק סינג׳ר
 מקורות׳ את לסתום מסוכנת, בצורה ישראל
 הפוליטית ההגנה את להסיר והרכש, הכסף

 אנטי־ לסיר-לחץ ועידת־ז׳גבה את להפוך
ישראלי.
שהח כפי וחבריו רבין החליטו כאשר

 עצה עיניהם לנגד עמדה בוודאי ליטו,
 קיסינג׳ר את לשבור אפשר ידידים: של

קיסינג׳ר. את לשבור כדאי
 המשא- את לפוצץ ההחלטה

להח קשורה על-כן, היתה, והמתן
 לקנונייה להצטרף :שנייה לטה

קיסינג׳ר. לחיסול הגדולה
זו: קנונייה של האחרים השותפים

 בתי- בשני הדמוקרטיים המנהיגים •
 החזק, האיש את לחסל הרוצים הקונגרס,

לק פורד הנשיא ממשלת את להחליש כדי
הבאה. בשנה לנשיאות הבחירות ראת
 התעשייתי-הצבאי, המימסד מנהיגי י•

 קיסינג׳ר, של למדיניות־ההפשרה המתנגדים
 הקרה. המילחמה את לחדש והמעוגיינים

ג׳קסזן. הנרי הוא אלה של דוברם
עצ השילטון בצמרת אישים הרבה י•

 קיסינג׳ר, של הדומיננטית שאישיותו מו,
 (שר*החוץ חסר-התקדים הכפול ותפקידו

מפ לאומי), ביטחון לענייני הנשיא ויועץ
מר או שלהם, האישיות לאמביציות ריעה
סתם. אותם גיזים

והצטר חזקה, קואליציה זוהי
 היהודל־האמריקאי המימסד פות

הגו את לסתום עשוייה זו לכרית
פוליטית. בדמות קיסינג׳ר על לל

 קיס״גג׳ר את להפיל הגדולה ההזדמנות
 כמה צירוף ביגלל הנכון, ברגע באה,
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ם1חשכולנז1גז תנורי תיי  ו
 תאי 2 מנערים, 5 נעלי
 אחד תא או וגריל אפיה

 אפיה לתא (אפשרות
 פלטה עליון),טרמוסטט,

 הפרות לשנת(נפרד),
 גריל של סימולטנית

 צנע ״ווז).1£ואפיה(יי
 אמאיילוזנוכיותנגוונים

שונים.

 ראנר הכניסה נמנונות
האפ הכניסה תכניות כל

 הר• ,810 תכניות שריות,
 ו1,פתחעלי100סתחהעד

 להננסתהננ׳סהננוחיות
 מרצפות 2 חנ1סירנית,ר

(נלנד  ציפוי ס׳מ), 4(
 כפול. זכוכית אמאייל
 לבחירת נוסף טרמוסטט

כני מחזור הרצוי, החום
 מים עם מיוחד שלם סה

עוינים. לכנסים קרים
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 בוויאט- האמריקאית ההתמוטטות •
נו קיסינג׳ר ובתאילנד. בקאמבודיה נאם,

 האמריקאית למדיניות אישית באחריות שא
 הבובות התמוטטות זה. באיזור הרת-האסון

 היא המדינות שלוש בכל האמריקאיות
 אמריקאיים שוחרי-שלום האישי. כישלונו

 מדיניות בניהול קיסינג׳ר את מאשימים
ו קורבנות־אדם במיליוני שעלתה צינית,
 בשילטון להחזיק כדי בל-ישוער, בסבל

 אנשי־הימין ורודניים. רקובים מישטרים
 ה- בהפקרת אותו מאשימים האמריקאיים

 בעיני חן למצוא כדי האלה, מישסרים
ומוסקבה. פקינג

 שבה בפורטוגל, החמורה ההתפתחות •
 שקטה, שמאלית מהפכה כעת מתחוללת
 גסיון נאט״ו. מערכי כל את המסכנת

 הפיכה־ לחולל האמריקאית, סוכנות־הביון
 חמור פורטוגל אובדן נכשל. ימנית, נגדית

 דרום- מאובדן אף יותר הרבה לאמריקה
אסיה. מיזרח

 הציבור על יורד חודשים כמד, מזה •
 גילויים של בלתי־פוסק מטר האמריקאי

האמ סוכנות-הביון פעולות על מחרידים
ב שעסקו מסתבר והאף־בי-איי. ריקאית
 אנשי־ציבור, אחרי בעיקוב פנימי, בילוש

 של רציחות בתיכנון הפיכות, באירגון
 על כתבים מיסמכים בהמצאת מדינאי־חוץ,

מדי בשיחוד מותחי־ביקורת, של חיי־המין
אח קיסינג׳ר ועוד. רבות, בארצות נאים
 .ועדת כראש שירותי-הביטחון, על ראי
 על המפקחת הבינמישרדית הוועדה ״,40ה*

פעולותיהם. את והמאשרת אלה, מוסדות
 קי- מתנדנד אלה, מכל כתוצאה

 הישראלית־ בזירה הצלחה סינג׳ר.
 לו מחזירה היתה ערבית

 א ומצילה אמינות,
 ־ כזירה מכריע
עלו שכוע,

א
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 אצל זיק אי סתק״ס המבצע

ואנו של המ״־ש-ם המפיצים
הארץ. ברחבי .
5 עליכם ם1של דחי חל־אביב, מרכזראנד:
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