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לשניים ׳מזוודה
ארוחת־בוקר פלוס

 פורד, לנשיא המקורבים הרפובליקאית, במפלגה חוגים
מו הקהל דעת שסקרי העובדה לנוכח חרדתם את אמש הביעו

תלו ועלייה הנשיא על בפופולריותו משמעותית ירידה על רים
יריביו, של בסיפוייהם לה

 הנשיא של הבחירות מטה לאנשי
ל המירוץ לקראת עתה שנערך פורר

 כי לחרדתם, הוברר, ארה״ב נשיאות
 עם סייג ללא בו שתמכה דעת־הקהל

 אחר עתה מחפשת לשלטון, עלייתו
 ההססנית עמדתו לאור אחר, מועמד

במזרח־התיכון. לסיכסוך הנוגע בכל
הו בגוש־דן שנערך טלפוני סקר

 הבוחרים ציבור כי חד־משמעית כיח
 ה־ את ברורות מעדיף הפתח־תקוואי

ג׳קסון. הנרי סנאטור

 בג׳קסון רואים הנשאלים מן 7290
 את ינהל אשר קומה וזקוף גאה יהודי

באו־ בתבונה, האמריקאית המדיניות

משירי
תנועות
הנועד

 קרל איבדנו
 קול, איבדנו

 היה יקר אשר
לעולם. עוד ישוב ולא

״יעד״) הקמת עם אלוני, (יש.

מחודשים״. ״עיונים וללא מץ-לב

בדע נאמנים הנותרים, מבין 1396
הנשיא משרת את להטיל יש כי תם

הו אשר ניכסון, לשעבר הנשיא על
 העקבית תמיכתו את אחת לא כיח

 הטוב הנשיא הוא ״ניכסון בישראל.
 הם בן־גוריון״ מאז לנו, שהיה ביותר

טוענים.
 הסנטור בין התחלקו האחוזים שאר
 וסטיב מלובביץ הרבי פרס, שמעון

הנשא לדעת הם, אף אשר מקגארט,
גדולים.״ וידידים ״נשיאים לים,

ההתאחדות: של המשמעת ועדת

1 קהל בלי -
המת כנגד תקדים חסרת בהתקפה

דוב אמש יצאו הכנסת, במליאת רחש
המש בועדת המיוצגות הסיעות כל רי

ל הישראלית ההתאחדות של מעת
כדורגל.

״שערו פה״, ״ניבול כמו ביטויים
 ״איומים״ אישיות״, ״התקפות ריות״,

 אולי המחישו האוויר, לחלל שנזרקו
ההת אנשי של דעתם את מכל יותר

בפרל השוררת האווירה על אחדות,
 החריפים האמצעים ועל הישראלי מנט
זה. נגע לעקור מנת על לנקוט שיש

 הישיבות קיום על להמליץ הוחלט
של ממאזנה ולהוריד קהל, ללא הבאות

 שני הסדר, בהפרת שתתפס סיעה כל
ה הרדיוס עונש יחודש כן חברים.
 כי־ את לקיים מועדות מפלגות מחייב
ממרכזיהן. ק״מ 50 של ברדיוס נוסיהן
 אוטומטית יורחק היו״ר הצעת לפי

 כרטיסים 2 הוצאו נגדו כנסת חבר כל
 אחרי היא ההרחקה (כיום צהובים

ש מפלגות תוענשנה וכן אחד), אדום
 החובב־ תקנון בהפרת יתפסו חבריהן

למיניהם. אש״ל תשלומי ע״י נות
 30 יובל בציון הסתיימה הישיבה

 הוזכר כן הנאצים. על לנצחון שנה
).7:2( בוורצלב המפלה יום

י4׳
ש ו ר ד

סוליה ת לקונ שראלי בחוי־ל י

חון איש ט ב
ת: הדרישות על העונה הבאו

 רפואיות המלצות (בעלי אפשר. אם חולני חלש, קטן, •
יועדפו).

למטרה. בקליעה או בצליפה ידע כל בלי •
 כימיקלים או רעלים נפץ, המרי חבלה, בענייני מושג חסר •

קטלניים.
 לא מעולם כי המוכיחות, תעודות בעל אלימות, שונא •

איגרוף. או ג׳ודו, או קראטח במועדוני ביקר
 התיכון במזרח בסכסוך מעוניין ולא פוליטית דיעה חסר •

שהיא. צורח בבל
להעדפה. יזכו מקסימאלית נכות בעלי •

 הקיפול. של אשפה פחי
 בגן־ חקופים מן בוטנים לחטוף אפשר

לונדון. העירוני, החיות
ב״מר־ בזול להשיג ניתן עישון צרכי

ורומא. פאריס ;הבדל״ כז

הטבע בחיק מהגה פיקניק
עממי במחיר

אתרים
 של העירוני חמישים במוזיאון ביקור

חופשית. הכניסה איפסוויץ׳.
ובי פרנקפורט, של הכלא בבתי סיור

חינם. היהודית. בקהילה קור
 מ. של ספרו (ר׳ בבתי״תמחוי ביקור

 באירופה״) ותמחוי תמחוי ״אלף זוארץ
ובבתי״יתומים.

 בניי- נעלי־בית״ שנות ״אלף תערוכת
כסף. בלי הולנד. מיגן,

עליזה מטיילים ,משפחת
הטיול בסיום מחייכת

שעשועים
ושבים. עוברים על מים להשפריץ ♦
ממכוניות. אוויר להוציא ♦
ש אחת זקנה יש בצפין־נורבגיח ♦

חינם. נותנת

ת רו קה מקו תעסו
 פי• של בבריכה גרושים לאסוף ♦

קרילי.
בקונסוליה. שומר להיות ♦
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