
זוארץ מדריך
:הראשון והמייסד חעייד

 ז״ל זוארץ מלכיאל ד״ר
:יגל׳׳א דרכו ממשיכי

סידון אפרים ניב, קובי מרמרי, חנוך

מאיים: הגרירה חברות איגוד

ישראל עם סשוינו נחוש לא

״ל1בח למטייל

אירופה
שה בחמי

ליום סנט
חביבים, מטיילים
 אתם בחוצלארץ, לטייל יוצאים כשאתם

 את לערער שמעוניינים לאלה מסייעים
 מוציאים אתם שלנו. הכלכלית התשתית

 לנו משמכניסים יותר דולאר מיליון 30ב־
בישראל. לבקר הבאים התיירים

ב זר מטבע לקנות תצטרכנ שלא כדי
 במשך בענלם לטייל נתנכלו השחנר, שוק

העו שההקצבה למרות רצופים שבועות
 לשעתיים־ רק מספיקה לרשותכם מדת

 מייוחד כשירות לכם מגישים אנו שלוש,
 כפי או, — לאירופה״ זוארץ ״מדריך את

 ליום״. סנט בחמישה ״אירופה מכונה שהוא
עודף. אפילו שתקבלו ייתכן

תחבורה
 מדי מקיימת המעופף״ ״הגמל חברת

 ול- לאירופה ישירות גמלים שיירות יום
 ביש- ארבעה נוחים. המחירים ארה״ב.

טלטו מס כולל תיירים במחלקת ליק
בעמידה חמש בקו לנסוע אפשר לים•

בעפולה דאונים מנחת
ניל בינלאומי תעופה נמל

ה שמגיעים. עד אוטובוסים, ולהחליף
 נש״ חסקה לשבור גם ניתן אדיב. שירות
שי קיימים באירופה לירות. חמש רתון.
ה בעלי וזולים. תקינים תחבורה רותי

א ״רנט למשרדי לפנות יובלו אמצעים
 2 עז״ספורט. או חדישה עז ולשבור עז"

סנטים.

ידיך במו סע
העולם, את וראה דחוף

מלון בתי
בנ קליפות 4( פרנקפורט של במזבלה

ושי מקלחת בלי לזוג לילה לינת ״) נה
פניג. 3 — רותים

קו + לינה — התמזה לגשרי מתחת
 — מרעננת לרחצה אפשרות + גג רת
פני. 2.2

 שאנז-אלי- ב״גראנד-פיסואר״, — פריז
 + בחוץ הפיפי עם בעמידה לינה זח.

חודשיים. בתשלומים סנטים, 1 שירותים.

סיר אשר הגרירה, הכרות רובד
ה מינוי את לחדש לאחרונה בו

במסי הסביר ישראל, של גרירה
לנקי הסיבות את עיתונאים בת
:.הצעד טת

 הנגררת ״היא אמר, כך ״ישראל,״
 פי על לקוחותינו״. כל בין ביותר
של החברות מתחייבות הגרירה חוזה

 בשנה פעמים משש יותר לא לגרור נו
נאלצ ישראל, של במקרה הלקוח. את
 המיב־ מן יותר הרבה זאת לעימות נו

 כספיים נזקים לנו שהיסב דבר סה,
ישראל מקבלת לכך בנוסף ניכרים.

ן ע מ ל
 קישחת [(גשרה
 עמידה ממשרה
קופה1 ממשלה

לאלתר־ תוקם

 זיקפה ממשרת
לאומית

כפת נשי□ להן שאי

ש למרות לסטודנטים, הניתנת הנחה
מזמן.״ ללמוד הפסיקה

 מעדיפה החוזה, מתנאי ״בהתעלמה
 הטובים שירותינו את לנצל ישראל

 בכוחות לנוע נסיון כל שתעשה מבלי
 עשרות את לכך להוסיף אם עצמה.

 בעיות עקב אליה שהוזעקנו המקרים
ביכול אין כי הציבור, ייווכח הצתה,

בתנ הגרירה מינוי את ,לחדש תנו
הקיימים.״ אים

שנער המאולתרת, המסיבה בסיום
 ישראל נקשרה בה המדרכה על כה

הסביר לז׳נבה, גרירתה לקראת לגורר

מילון
אבן־זוארץ:

למוסכמות בז

יור רבין מר כי הגרירה, חברות דובר 11  פפם לעשות ההגה, ליד לשבת שה ן
 שיחשבו כדי בסיבובים, יד ולהוציא

הנהג. ישהוא

הפתרון
הסופי

 של יגיחש י ••:הגליית שלי .העונש:
 ובתמיכה י הערבי י בטרור .המעורבים

 ייבול..׳■להיות .•:שונות' בדרגות בו
 ד כמה■ •אחת■'. •יעל ביותר'.• אפקטיבי,

 •בתפיסת מלווה;יהיה הוא אם כמה
ו שיתפנו ■׳•׳ השטחים״,;והנכסים די  ב

.אז ■עליידי. ואף צה״ל זר-עליידי:
 יידעו."ארגוני אם. יהודיים'.-. • רחים

 ■הטרור מעשי 'המשך'. כי המחבלים'
 יגרום'•■׳במישרין .בירושלים והרצח

 נוספים :־•׳■ערבים אזורים להפיכתי׳..
 ■לשכונות ;ובסביבותיה בירושלים

 .מר ספק בלי. יירתעו; 'הם יהודיות׳
 ארגוני ואם י י פעולותיהם. ״ המשך

 הי י.ידאגו• יירתעו, לא המחבלים
,לכך. הערבים:עצמם תושבים׳

9.5.75 דבר,

 המובא הגאוני, הפיתרון את
 המיכתבים בטור מצאנו לא לעיל,

ה ממרבז נלקח הקטע למערכת.
 ערב־שבת. של הפובליציסטי עמוד

 עיתונאי ירושלטי, הוא הכותב
בירוש דבר מערבת ראש בכיר,
הק דעת וממעצבי מפרשני לים,

אשד. חגי מד — הל
ב איחר אשד מר כי לנו נראה

מפר היה אילו הרכבת. את מקצת
 לפני המעניינות הצעותיו את סם

באי אי-שם שנים, וכמה שלושים
 לאוזן ספק בלי זוכה היה רופה,

 שנים באותן שעסקו לאלה קשבת.
 ומרדניות, כבושות באוכלוסיות

הנר כפי דימיון, מספיק היה לא
 אוכלוסייתם את ליישב בדי אה,

 הטרוריסטים במקום המתפתחת
יית משפחותיהם. ובני הנענשים

 צרפת היתה כך, נהגו שאילו כן
שק גרמניים כפרים כיום זרועה

שי תוך החיים ומשגשגים, טים
 עמיתיהם עם ואחווה פעולה תוף

הצרפתיים.
חיו צד בהצעה יש זאת, למרות

מ ייפגע אשר ירושלמי כל כי.
 ותגבר־ (שתלכנה הטרור פעולות

 מקדש הוא במותו כי יידע נח)
 הירוק. לקו מעבר חדשים שטחים
 אוכלוסיה תפרח שבהם שטחים
 בתיהם הריסות על גאה, יהודית

 וחסרי־ טפשים טרוריסטים של
משפחותיהם. כלפי אחריות

 לישואו הגזה אנא י הנטחון משוד
המועצה!!בזגוגית

הערכה גליון
 הראשון בטרימסטר לחימה עבור הציונים רשימת מתפרסמת להלן

:1973תשל״ג/ שנת של

 מצויץ 8
 מאוד טוב 78

מאוד טוב כמעט 144
 ב ו ט 5,866

 טוב כמעט 95,578
מספיק 240,661

: ה ר ע  (״מספיק ממספיק הנמוכים ציונים קיבלו לוחמים 14,890 ה
 לא באם כי אזהרה, מכתבי נשלחו לבתיהם מספיק״). ו״בלתי בקושי״

הבאה. למילחמה לעלות יוכלו לא הישגיהם את ישפרו

למזבלות־פאר. בין־לאומי דרוג י


