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בארצות־הברית רבין

 ג׳ימי £רצות־הגרית, נשיא קיבל בו ביום
 יצחק ראש־הממשלה של פניו את קארטר,

 שיכלו ובדברים לבבית בקבלת־פנים רבין,
 (ראה כהונתו בהמשך כתמיכה להתפרש

ה השגרירות מול נערכה ואש־המנזשלה),
 ו־ מוזרה הפגנה בתל־אביב אמריקאית

יוצאת־דופן.
 התעשייה־ מפועלי מאות כמה אלה היו

 השגרירות בניין מול שהפגינו האווירית
 ארצות־ ממשלת שהטילה הווטו על במחאה
 כפיר, מטוסי 24 יצוא עיסקת על הברית

לאקוואדור. התעשייה־האווירית מתוצרת
 התעשייה־ שכן מוזרה. הפגנה זו היתר.

 כפופה היא פרטי. מפעל אינה האווירית
ל נתונה היא למעשה לממשלת־ישראל.

 שיכר שר־הביטחון של הבילעדית שליטתו
 ללא להתבצע יכלה לא ההפגנה פרס. עון

 נערכה היא מזה: יותר פרם. של הסכמתו
ובתיבנונו. ביוזמתו

וברו גם כה ניסיון נעשה לא מעולם
 במאמציו לחבל בממשלה שר של טאלי

 זאת שעשה כפי ראש־ממשלה של ובמסעו
ב היחיד הצעד זה היה לא פרס. השבוע

 מסעו את לטרפד פרס ניסה בו זה, תחום
רבין. של

 לעין. וגלוי שקוף היה הטירפוד ניסיון
 ביטול כי שמועות מערכת הופרחה תהילה

 רבין, של הישירה באשמתו נעשה העיסקה
 האמריקאים. 'על מספיק ללחוץ טרח שלא

ה לכתב מיסמך גם הודלף זאת בעקבות
 להוכיח שנועד גולן, מתי האהץ, של מדיני

 הכפיר, ייצוא לנושא מתייחס רבץ כי
שולי. נושא כאל

 זה מיסמך הוכיח מאשר יותר אולם
 הצביע הוא רבץ, מצד כלשהיא אשמה

 למתי החשאיות ההדלפות מקור על בבירור
 ועד קיסינג׳ר שיחות ממיסמכי החל גולן,

 לא ראש־הממשלה במישרד רוזן. למיסמך
 המכוונות, ההדלפות כי ספק כל עתה נותר

 המדינה, של חיוניים באינטרסים הפוגעות
פרס. שימעון. של אנשיו מצד באות

 פרשת את לנפח ואנשיו פרס ניסו לשווא
 כפגיעה ולהציגה הכפיר עיסקת ביטול
 התעסוקה ובכושר ישראל בביטחון חמורה
 שהצדיקו האמריקאים הטיעונים מול שלה.

 פרם של הטיעונים היו העיסקה ביטול את
ביותר. קלושים ואנשיו

שי ״במילחמה, מוסריים. שיקולים
 רבעים, שלושה מהווים מוסריים קולים
 הרבע את רק הממשיים הכוחות ומאזן

בונאפארט. נפוליון אמר הנותר,״
 ועל־ המדיניים, בחיים גם נכון הדבר

 שבו המודרני, בעידן אחת־כמה־וכמה
ש מי ההמונית. התיקשורת כלי שולטים

אמי מוסרית, עמדה להציג מסוגל אינו
במאבק. מפסיד מדומה, לפחות או תית

 פצצות־ בפרשות הדבר הוכח החודש
הצ הפרשות, בשתי ומטוסי־הכפיר. הדלק
 עמדה להציג ארצות־הברית ממשלת ליחה

:מוסרית
 זהו בי טענה פצצות־הדלק בפרשת *
כי מעיקרו, בלתי־מוסרי בארבארי, נשק

 בתוך שנמצא מי כל את קוטל שהוא וון
 רמז אף קארטר ג׳ימי מסויים. קוטר
 השימוש מן זה נשק להוציא עשוי שהוא

ארצות־הברית. של המזויינים בכוחות
ממש טענה הכפיר מטוסי בפרשת #

 מערכות־ להכניס אסור כי קארטר לת
 שבה הלאטינית, לאמריקה מתוחכמות נשק

 עתה כבר הקיימים המישטרים מבזבזים
ש בשעה בלתי־נחוץ, נשק על הון־עתק
מטו ישראל תספק אם רעבים. ההמונים

 חדש מירוץ־חימוש יתחיל לאקוואדור, סים
 בל- נזק וייגרם הלאטינית, אמריקה ברחבי
האמרי אמרו כך, משום לעמים. ישוער
 נשק מלספק נמנעים עצמם הם קאים,

אלה. לארצות מתוחכם
הני שכל ייתכן ציניים. אינטרסים

 אלא אינם מהם, חלק או האלה, מוקים
או ציניים. אינטרסים ומסתירים צביעות,

 הם ־שאלה העובדה את משנה זה אין לם
לעו ישראל, ממשלת מוסריים. נימוקים

 בלתי- נימוקים מולם הציגה זאת, מת
משוללי־מוסר. לפחות, או, בעליל מוסרים
 יש־ ממשלת טענה פצצות־הדלק, לגבי

)33 בעמוד (המשך

 יפה להיות התחילי
אצבעותייך מקצות
תור להזמנת .

ד סו טי ב״ י׳ג״ללי־ הראוי ד א ל ק
 יום כל כתות
השעות בין

 רצוף, 9.00 ■ 18.00
 חג ובערבי שיען׳ בימי
9.00-14.30 השעות בין

ת, ת לח״לו  שוטרו
ת שו שי ונ  - בטחון אנ

ה ח חדת הנ !מיו

את לרכוש המעונייניםקוראי

 נוספת מכירה נקודת שלישי, בערבי השבועון
תל-אביב של והמסעדות הבילויים באיזור

מתוק״ ..מתוק קפה
ת״א. ,5 הסירה יורדי רה׳

להשכרה
חודשי דירה בשכר

ומי׳ו) 70( גדול מרחף
צפון ב ב בי א ־ ל ת

גלריה או למשרד מתאים
.03*231091 לטלפון — כערב לפנות

 שקיפות, — אקפולקו
 טרופיים ופרות שמחה

1977 אייר באיפור
 פירות צבעי פשוטים, קוים שמחה,

העי מאפייניו הם ושקיפות טרופיים
 1977 לאביב ״אייר״ איפור של קריים

 הפא־ אופנה בתי על־ידי גם שאומץ
 איפור וצ׳יאפרלי. ג׳יבאנצ׳י ריזאים
 פודרה ומעליו בז׳, בצבע הוא הבסיס

המע אמבר, בצבע מאוד עדינה מט
 מט־שקוף. מראה לפנים ניקה

 בעזרת העונה נבליט הלחיים את
 3 מס׳ (כתום) מנדרין בצבע סומק
 הלחיים איפור אייר. של הסומק בסט

 בלחי שבסיסה טיפה בצורת נעשה
 של החיצוני לקצה מתחת וסיומה

_ העין.
 הוא העיניים של הכללי המראה

 בגוונים מוצלות והן וחם עדין
 — הריסים לאורך מסביבה, חומים.
 מיוחד עפרון בעזרת חומה צללית

 והעפע׳פיים ץ£,0 \13.1ז0 11ק ?60011
 ה־ מסידרת בחום הם גם מאופרים

.83110 81ג¥3£10\
 בעזרת ומובלטות טבעיות — הגבות
 ע״י מודגש העין ופנים החום, העזרון
ה ההודי. העיניים איפור — הקז׳ל
ב קדמית במסקרה מעובים ריסים

חום. צבע


