
של״י תנועת
ה פ י ס ת א י ב מ ו פ

חברתי בנושא
 20.30 כשעה ,14.1.81 ד׳ כיום תתקיים

 גורדון) דה׳ (פינת 30 הוז דכ רח׳ /,לייוויק כ״כית
כתל״אכיב.

 עברון ובועז דרין דן לוטן, יעל :ישתתפו
דגני טלי :מנחה

 00 בוגרשוב רה׳ ת״א, סניף של״י תנועת
 של הרצאתו תתקיים 11.1.81 כיום
 : הנושא על מוחסיין, סברי עו״ד

 ישראל ערביי של המשפטי מעמדם
 של הרצאתו תתקיים 18.1.81 כיום

: הנושא על פעיל, מאיר
של״י ותנועת ישראל ממשלת מדיניות

 לשלום הישראלית המועצה
 פלסטיני ישראלי

המועצה להיווסד שנים 5 במלאת
ב ״ערך ר ועיון דיון ע

: ת י נ כ ת ב
 — השנים 5 לציון דברים סלולה״, ״בדרךלא *

 של הכבוד נשיא אלישר, אליהו מר
המועצה.

העיתונאי — ז״ל כהן אהרן לזכר דברים *
שטרן. גבריאל

 — פלסטיני ישראלי ״דיאלוג נ שיח רב *
״אשלייה או סיכוי !

אמיתי יוסי :מנהה
 ד״ר פלד, מתי מיל. האלוף בהשתתפות:

 זיאד אבו זיאד קפליוק, אמנון
מהשט אחרים ומוזמנים (אלפגר)

ומישראל. חים
 הקהל מן והערות שאלות

 אבנרי אורי ח״כ : סיכום דברי
 ,18.30 שעה ,12.1.81 כ/ כיום יתקיים האירוע

ירושלים. אגרון״, כ״כית
מממן הציבור

עד לן־ יש מה
קשקשים?

^דקס פי
 מכך. המבעים עור מרמי קשקשים גגד יעיל — שניבי פירידקש
 בייצור המתמחות פישר דרי מעבדות של מיוחד פיתוח הוא שמפו פירידקס
 רפואי. בידע קוסמטים תכשירים
לשימוש. ונעים ריחני שמפו פירידקס
 לכלוך משומן, השיער את ומנקה הראש עור את מחטא שמפי פירידקס

ומקשקשים.
 המובוזרוו{ ובפרפומריות המרקחת כבתי אותו דרשו — שמפו פירידקס
 מיעילותו. אתם גם ותופתעו

רו\<1ו013זאצן-<̂>רו 51ו3קוזו00 *

במדינה
)29 מעמוד (החשך

 ה־ קיום שכנותיה. ובין בינה סים
 השטחים על הקולוניאלי שילטון

המוחזקים.
כליל. נשכחו אלה שאלות

שלה מ המ
ש עד־נפ ם מסו״ גו

 כים שוקעת המדינה
וסנן נועל-נכש, של

 מאשר ראש-הממשזה
 הלאומית ההיגיינה זאת.

א?תר7 כחירות מחייבת
ל ארליך שימחה של תרומתו

 היא ישראל של הפוליטי פולקלור
 תרם השבוע ומבורכת. מייוחדת

נוספת. תרומה
 סגן- נשאל בטלוויזיה בראיון

 המקח־והמימ- לגבי ראש־הממשלה
 ראש — אליהו שלמה ח״כ עם כר
 מטרה, בלי מצע, בלי סיעה של
כ במיקרה, שקמה עקרונות, בלי

 של המתמשך הריקבון מן תוצאה
ד״ש.

 המשא־והמתן את הגדיר ארליך
ל (״אחווה״) זו סיעה להצטרפות
 נפש״ ״גועל במילים קואליציה

גילוי- של יפה דוגמה זאת היתד,
לב.

 הוא בכך. הסתפק לא ארליך אך
 על דרשה הציבור באוזני נשא

סו שני יש לדבריו, גועל־נפש.
 שהוא גועל — גועל־נפש של גים

 בבחינת בפוליטיקה, בלתי-נמנע
 שהוא וגועל יגונה״, לא ״הכרח

 אליהו עם ההידברות בלתי-מוסרי.
 מן גועל־נפש בעיניו, היא, ושות׳
הראשון. הסוג

 להתווכח אפשר שיכורה. כמו
וי אין אך גועל־הנפש, סיווג על

 את תואם זה שמושג כך על כוח
הממשלה. מצב

 הציבור, של העצום הרוב בעיני
המעו גוף הפכה ממשלת-ישראל

המת ההתקוטטות גועל־נפש. רר
 של החוזרים האיומים בה, מדת

להת אי־היכולת להתפטר, שריה
ה המעשיות הבעיות עט אף מודד

ההת המדינה, של ביותר דחופות
וב בכלכלה הרת-האסון דרדרות
 למילה־ הסכנה המוחזקים, שטחים

 המיש־ מפכ״ל פרשת בלבנון, מה
 אלה כל — מיסגרת) (ראה טרה

גוברת. סלידה מעוררים
ה בא הנה כי נדמה שבוע בכל

 הממשלה. תתמוטט שהפעם סוף,
 הממשלה ממשיכה שבוע ובכל

 אך העומדת כשיכורה להתנדנד
רגליה. על בנס

 להרשות יכולה אינה מדינה שום
 וחומר קל כזאת. ממשלה לעצמה

 במצב־חי- הנתונה מדינת־ישראל,
התחומים. בכל רום

ה של צו הפך הכנסת פיזור
 שולט כאשר אך הלאומי. קיום

וב בושה, ובלי בגלוי הגועל־נפש
 מתריסר יותר מתרוצצים כנסת

מניו עובריכדלסוחר, חברי״כנסת
ירו הן הלאומי הקיום צו של תיו
ביותר. דות

אורחים
אר ט ם ר־ ב בשומעו םו

 את 7גיצ קיסיגנ׳ר
 כדי וכגין סאדאת

מרנן אישור 7קכ7
 קיסיג־ הנרי היה זוהרו בשיא

 זו בדראמה דראמה. של גיבור ג׳ר
 והשחקן המפיק המחזאי, הוא היה

יחד. גם הראשי
 רק טיפל הוא שיטה. זאת היתה

דרמא־ לעיצוב שהתאימו בעניינים

שו מילחמה, עולמי, משבר — תי
 שהוא בכך נחשד פעם לא אה.

 כמו המונית, לשואה בכוונה גורם
 ליצור כדי יום־הכיפורים, מילחמת

שלו. למישחק התפאורה את
 למופע התאימו הנסיבות כאשר
 על מופיע קיסינג׳ר היה הגיבור,
 משרתים של בעדה מלווה הבמה,

דילו ״מסע עורך ומלחכי־פינכה,
 מיב־ מבצע הצהרות, משמיע גים״׳

 העולם עוצרי־נשימה. צעי־הצלה
בהשת מעשיו אחרי עקב כולו
בהיס נרשמה שלו מילה וכל אות׳

טוריה.
היא הממשיים רשימת־הישגיו

 ה־ השלום את מנע הוא עגומה.
ב אפשרי שהיה ישראלי־ערבי,

 הסכמי־ביניים. להשיג כדי ימיו׳
ול בוויאט־נאם לאסון גרם הוא

 לאסון תרם הוא בקמבודיה. שואה
האינטר את הזניח הוא באיראן.

נרח באיזורים האמריקאיים סים
 — דרום־אמריקה אפריקה, — בים

 דראמ־ למיבצעים התאימו שלא
תיים.

 השבוע לקומדיה. מדראמה
 מיבצעיו. על לחזור קיסינג׳ר ניסה
 ו־ קומדיה, הפכה שהדראמה אלא

 דמות אלא עוד היה לא קיסינג׳ר
היתולית־עגומה.

 המרקיע־ ה״אגו״ בעל הדוקטור
הפו חייו על עתה לוחם שחקים
 ל- מגיעה רגן רונאלד עם ליטיים.
 של חבורה בארצות־הברית שילטון

ה היהודי את המתעבים שמרנים,
 רגשות ביגלל מעט לא שחצן,

התנג בשל גם אך אנטי־שמיים,
 העולם. בענייני שלו לציניות דותם

 מינוי כל על מוחלט וטו הטילו הם
לקיסינג׳ר.

ממש סיוט: קם קיסינג׳ר מול
 תהיה לא שבה רפובליקאית, לה
 כל את גייס הוא דריסת-רגל׳ לו

זה. מר גורל למנוע כדי כוחותיו
 אל־סא־ אנוור אל פנה תחילה

ה ׳,הנרי בעבר לו שקרא דאת,

 להזמינו ממנו ביקש הוא יקר״.
 היה שלא המצרי, הנשיא למצריים.

 כבר קיסינג׳ר של גורלו אם בטוח
לבקשה. נענה נחרץ,

 על לחצים הופעלו מכן לאחר
 הזמנה לו שיושיט כדי בגין, מנחם
נענה. בגין גם דומה.

 בידו, היו ההזמנות שתי כאשר
 על לחציו את קיסינג׳ר הפעיל

 האמיתי הבוס בשמו פעל רגן.
 איל־הכספים רוקפלר, דייוויד שלו,

 מדגן תבע הוא אדיר־ההשפעה.
כל שליחות קיסינג׳ר על להטיל

 מסעו את לקבל לפחות או שהי,
חסותו. תחת קיסינג׳ר של הפרטי

 כנציג לגדולה עלה קיסינג׳ר
 רוקפלר, מישפחת של האינטרסים

ה רוקפלר לנלסון וככותב־נאומים
 כנשיא. להיבחר ביקש כשזה מנוח,
 נשאר כהונתו תקופת כל במשך
 מישס־ עם אמיצים בקשרים קשור

קש לו עמדו עתה גם חת־הכספים.
נענה. רגן אלה. רים

 ערך וכך כחיץ. הוא :המסר
שה המסע, את השבוע קיסינג׳ר

לישראל. גם אותו ביא
מתר למקום, ממקום נוסע הוא

 משמיע גדולי־המדינות, עם אה
 הערכות מוסר חגיגיות, הצהרות

 — לנשיא לדווח מבטיח גלובליות,
 של שר־חוץ עדיין הוא כאילו הכל

מעצמת־על.
 לצחוק אם יודעים אינם מארחיו

 מתוך רציניות, פנים להעמיד או
 קיסינג׳ר יחוזר עוד שמא חשש

לגדולה. אי־פעם
 ״מדלג״ שקיסינג׳ר בעוד אולם
 לסומליה ממצריים דראמתי באופן

מוו באו לישראל, ומשם ובחזרה,
 הוא האיש :ברורים רמזים שינגטון

פת עיתונאים כמה ורק בחוץ.
יוד שאינם ובישראל, בעולם אים,
 את לו להעניק המשיכו דבר, עים

 הסו- של לאגו הדרושה הפירסומת
המשומש. פר־סטאר

2262 הזה העולם


