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 אוגוסט בחודש
המועדון

 לרגל סגור יהיה
הקיץ חופשת

 פוליטי נימי פתוח המועדון
 התוכניות בערב• 8.30 מטעה

בערב. 9.00 נטעה מתחילות

פישר דה' של אולטרסול
טבעי לשיזוף

 בארץ שנעשו רביב ומחקרים פרמצבטיות מעבדות פישר של הנרחב הרפואי הידע
 בריא. גם אך יפה שיזוף לעור המקנה החדיש התכשיר בפיתוח עזרו ובחו״ל
 הקרניים סינון תוך בריא שיזוף לעור מקנה החדישה בתרכובת התחליבי הבסיס

 לחות. לעור ומעניק השמש, של המזיקות סגוליות האולטרה
 השהייה ולזמן העור לסוג בהתאם 15-3 בדרגות מופיעים אולטרסול תכשירי
ולתינוקות. במיוחד לעור,רגיש מיועדים 15-8 כאשר בשמש

 מהשמש. צריכה שאת מה כל
י , יותר. לא

3יווו3 של שאב־ה
הקטיוטות בין קטן חיוך

 על־ ההפצצות בעת חלפה יחידתי
ול- המופגזת, קריית־שמונה פני

 על לשמור כדי במובלעות תגרו
בלבד. וכפריהם עצמם

מת של צבאיות פשיטות )5(
תחו בכל ואחרים ישראלים נדבים
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ז 6 טצ׳רניחוכסקי או צ טשרניחובסקי
עובר חייל

 להתאפק. יכולתי לא השלט מראה
 את והנצחתי המצלמה את שלפתי
 טצ׳ר־ המשורר, שם שעליו השלט,

ניחובסקי־־טשרניחובסקי.

 צה״ל ה., ש.
במערכת. שמור המלא השם •

תמיד *שם היהוד׳
 בלי־התיקשורת הממשלות,

תוק נעולם ודעת״הקהל
 זה ןא ישראל, את פים

הקורא טוען חדש, לא
 בספרד, האזרחים מילחמת בעת

 אומר ביניהם. הלוחמים מתווכחים
 היהודים!״ אשמים ״בכל אלפונסו:

 אין בספרד ״אבל ריקרדו: משיב
 אל־ אומר כך ועל יהודים!״ בכלל
 היו אילו !הצרה בדיוק ״זו :פונסו

 הספרדים היו לא בספרד, יהודים
!״זה נגד זה לוחמים

עון מ בני-ברק שיכל!, שי

איסטרטגיה

הביקור ברטים
החדשח־ישנה הממשלה של

 העמק מן קיבוץ חבר
ומציע מבקר

 שהיתר, הישראלית, האיסטרטגיה
כיש נכשלה הצפון, בגבול נקוטה

ל לאמץ חייבת ישראל מרוץ. לון
— אחרת איסטרטגיה עצמה

המחב של חימושם מניעת )1(
 דרכי חסימת על־ידי בלבנון לים

וב ביבשה בים, והציוד התיגבור
 וקטנות קרובות ממדינות אם אוויר,

ורחוקות. גדולות ממדינות ואם
 אימונים היערכות, מניעת )2(

 שם המצב בלבנון. מחבלים ותנועת
מת פאסיבי קיום של להיות צריך

 בילבד. והסלעים הקרקע לפני חת
 שתעלה באש, תיתקל תזוזה כל

 בכל הישראלים כלי־הנשק מכל
שיטה. ובכל זמן בכל מקום,

האזר בין מוחלטת הפרדה )3(
 מבחינת בלבנון המחבלים לבין חים

בהם. הלחימה דרכי

 יחידות של והרחבה הקמה )4(
 בכל אנטי־מחבלים אלמנטים של

 למיל- בסיס שיהוו לבנון, תחומי
 יקבלו אלה אלמנטים בהם. חמה
 מישראל, ועקיפה ישירה ועזרה ציוד
ו גדולות קרביות עוצבות ויהוו

 את ולחסל להשמיד כדי חזקות,
ים־ ולא לבנון, בתוככי המחבלים

מוזי־המעט אס לקבץ
 בעת הנוער יעשה מה

ן כזאת אשר
 לכנסת לתכנים הצליחה לא של״י

 תנועה והפכה אחד, מנדט אפילו
 ומוכה. מתפוררת חוץ־פרלמנטרית

חיי אנחנו ברחוב, שנותרנו כיוון
 הפעולות ואחת ממנו, לפעול בים
 וחזיודנוער תנועודנוער הקמת היא

 —שינוי שבין הקטע את שתכלול
המע של ליונים ועד של״י,—ר״ץ
דר•

ישר כנערה לי, משהו: ועוד
 הזדמן לא חמש־עשרה, בת אלית

 פלסטיני. נער עם לשוחח מעולם
 בני- בין שתיקשורת מאמינה אני

לש מה לי ויש המפתח, היא אדם
לח שנוכל כדי להשמיע, ומה מוע
בשלום. יות

הרצליה רון, חן

הדו? בעול*? שיחוד
 בגין בין חשאי הסבם

ועראפאת

 כי ספק, שום עוד אין עכשיו
 בין מתקיים פורה שיתוף־פעולה

ה זה עראפאת. ויאסד בגין מנחם
 התקפה מכל נמנעו ואנשיו אחרון

לבחי שקדמו בשבועות ישראל על
 בגין, את להעמיד שלא כדי רות׳

 קטיושות, יותר יהיו שלא שהבטיח
בבחי ניצח בגין ואכן: ככלי-ריק.

ותומ אש״ף שרצו כפי בדיוק רות,
בגלוי). כך על הצהירו אף (והם כיו

)6 בעמוד (המשך
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