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ימית בעיר וילדים
:מטורף שבועי פסיפס זה היה
 ה־ המשא־והמתן נסתיים בז'גבה •

 הסדר״ פרטי על הישיר ישראלי־מצרי
 לשני קל עד-כמה הוכיח הוא הביניים.
 כששניהם הסכם, לידי להגיע הצדדים

 שלישי, צד באמצע וכשאין — בכך רוצים
להפריע. המעמיין

 דעת״ מסיקרי אחד גילה בישראל *
 האוג״ של 507מ־ס למעלה קצת כי הקהל
 הגבולות לקירבת לסגת עתה מוכן לוסיה

 הסדר־ של במיסגרת 1967 ביוני 4ה־ של
 הדבר .407ל"ס מגיעים המתנגדים כולל.
המתהל הטפלות האמונות אחת את הרם
 ברחוב יש כאילו הצמרת, בחוגי כות
לניצים. רוב
 לאיכלום ההכנות הושלמו בימית *

 על ההחלטה שביגלל מקום אותו זהו המקום.
לדב אל־סאדאת, אנוואר החליט הקמתו

יום־הכיפורים. במילחמת לפתוח ריו,
ל ההכנות נמשכו בדמת״הגולן •

 של בתמיכתם נוספים, יישובים הקמת
 יצחק בממשלה. החשובים השרים מן כמה
הי את ובהתרגשות בזעם הכחיש רבין
 מסכים שהוא לקיסינג׳ר אמר כאילו דיעה

 בגולן. קילומטרים שלושה של לנסיגה
בילבד. מטרים 300 של לנסיגה הסכים הוא

עישון למניעת הישראלית האגודה
בשיתוף

ולהסברה לבריאות לחינוך היחידה / הבריאות משרד בירושלים לרפואה האקדמיה

למפגש אותך מזמינה
והדרכה יעוץ

1975 באוקטובר 1 רביעי, ביום
 ).72 הנביאים (רח׳ בירושלים לרפואה האקדמיה ,באולם 19,00בשעה

זה, מזיק מהרגל להיגמל ורצונך מעשן אתה

הצלחת, ולא לחדול ניסית אם

כלשהיא ותמיכה לעצה,עידוד זקוק ואתה לעשן הפסקת

!.למפגש בוא/י

 אף הסתייגו באדצוחההברית •
 טילי מאספקת מושבעים תומכי-ישראל

 קרקע־ טילי הם אלה לישראל. * פרשינג
 אלא ערך להם ואין ערים, להשמדת קרקע

 אדם אץ פצצות־גרעין. של כנושאים
ה להצהרות המאמין בוושינגטון רציני

 לחמש ישראל בכוונת שאין ישראליות,
 של הרעיון אטומיות. בפצצות הטילים את

 במרחב השמדה־המונית של מאזן־אימה
 באמריקה חלחלה העביר כזה בלתי־יציב

 שום הדבר עורר לא בישראל ובעולם.
שהוא. ויכוח
מיל־ קיסינג׳ר, הנרי הציע כאו״ם 0

 ועי- וחידוש סוריה עם הסדר־ביניים בד
 רב־ ועידה של חדש רעיון דת־ז׳נבה,

להש יוכל שבה בלתי־פורמלית, צדדית
 גם הברור: הרמז שרוצה. מי כל תתף

 המתאימים. התנאים ייווצרו אם אש״ף,
 ארצות- עם אש״ף יסתדר אם כלומר:
הברית.

 מילחמת־האזרחים, נמשכה כלבנון •
 הצדדים שני כי ויותר יותר כשנתברר

 של ובמימונם בעידודם בחסותם, פועלים
 האפשרות נוצרה בינלאומיים. שירותי־ביון

שנר ההיסטורית, לבנון התמוטטות של
 שוחר-השלום הערבי כגורם בעבר אתה

כולו. במרחב ביותר
רגיל. שבוע מטורף. שבוע

מיבצעים
ם איפה חי ם הפר ל 7 כו

 אייבי של בייבי עוד
ז מדוע מת, נולד

לכיש נידונה נתן אייבי של שליחותו
הרי שלו שספינת־השלום לפני עוד לון
 לעבר פעמיה את ושמה עוגנה את מה

).20—21 עמודים (ראה פורט־סעיד
 סי־ את שמילאו הפרחים, ערימות על
קמילה. נגנזה האונייה, פוני

סי לכך היתד׳ מראש. ברור היה הדבר
 ממנה התעלם ואייבי הגיונית, פוליטית בה

האופיינית. בעיקשותו
פו מבחינה הרשתות. את לחתוך

ל ביותר הגרוע הרגע זה היה ליטית,
מצרית. מחווה

 הסדר־ביניים, על חתם מצריים נשיא
 מיטענים מעבר השאר, בין התיר, שבו

 צוות ללא זרים, דגלים תחת ישראליים
בתעלת־סואץ. ישראלי,

 אויביו עבר. מכל הותקף זה הסכם על
 לישראל, כניעה שזוהי טענו ומבית מחוץ

)25 בעמוד (המשך

 במילזז־ האמריקאי המצביא שם על ♦
הראשונה. מת־העולם
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