
 ״לודדיה" לך מציעה השנה
 .גולף־־ גרבי של עשיר מבחר

 תפר. ללא קרושט, בסריגת
 צבעי ובשלל שונות בדוגמאות

האופנה.
 גרבי - קרושט באופנה השנה

 של קרושט בסריגת .גולף.״
״לודז׳יה:

כמדינה
ץ1ח יחסי

א שוו ה ם־ קס מי
הצרפתי

 לפי שנבנו ,5מיראז׳־ מטוסי חמישים
 במחסני נחים מיוחדות, ישראליות הנחיות

 עולה מטוס כל בצרפת. זאסו מארסל חברת
 וישראל ל״י), מיליונים 3( דולאר מיליון

המחיר. של שלישים שני כמקדמה שילמה
 יסופקו אמנם המטוסים כי סיכוי שום אין

 אחר לשימוש סיכוי שום גם אין לישראל.
 חיל־ על־ידי הומצא זה שדגם מכיוון בהם.

 אין ישראליים, צרכים לפי הישראלי, האוויר
מ בהם. מעוניין בעולם אחר חיל־אוויר שום

 שמו. את הצדיק המטוס ישראלית, בחינה
מיקסם־שווא. פירושו: מיראז׳

 ניתנה השבוע כך? צרפת מתנהגת מדוע
 הוא המשיב ביותר. מוסמכת תשובה כך על

 רב־חשיבות פנימי בטאון בעל ברוסין, ז׳ורז׳
 העיקריים הדוברים לאחד הנחשב בפאריס,

ש ברוסין זה היה הגוליסטי. המישטר של
 רב־אלוף של בואו ערב לראשונה, גילה
 הצרפתי האמבארגו כי לפאריס, צור צבי

יימשך.
ל אין :ברוסין טוען כדאי. לא זה

כל מניעים שום במרחב דה־גול מדיניות
 בגללה. מפסידה רק צרפת :ולראייה כליים.

 החשוב הישראלי השוק את הפסידה היא
 להפסיד עלולה והיא הצבאית, לתעשייתה

 הפרת על אותה תתבע ישראל אם במשפט,
מיסחרית. התחייבות

 ידיהם את מרפה האמבארגו כן, על יתר
 צבאיים למוצרים פוטנציאליים לקוחות של

 רוכש אינו הערבי העולם ואילו צרפתיים,
 הסיכוי מן מתעלם גברוסין צרפתי. נשק

הערבי.) בעולם זכיונות־נפט תקבל שצרפת
 מריץ מה כן, אם ומציאות. מילים

. ? במרחב דה־גול את
ה שנסתיימה הרגע מן :ברוסין טוען
 הצבאית ל;,ברית הקץ בא האלג׳ירית, מלחמה

 בשעה וישראל. צרפת בין הבלתי־כתובה״
 כמו ריקות, ממילים התלהבו עדיין שבישראל

 ובת־ ידידתנו ״ישראל, על דה־גול דברי
 בין ל״איזוך הדגול שאף כבר בריתנו״,

והערבים. ישראל
 דה־גול, בעיני הוא, הישראלים של פשעם

 התקפתם על״ידי תחילה זה. איזון הפרו שהם
ל בניגוד ששת־הימים, במלחמת הצבאית
 עמדתם על־ידי ואחר־כך דד,־גול, הוראות

המלחמה. למחרת הנוקשה,

ה1ד1לגרב<.גולף׳־ מגיע לך גם י
 רע זה מדוע ״עימות״. הסכנה:

? לצרפת
 בכל למנוע רוצה צרפת ברוסין: עונה

 וברית־ ארצות־הברית בין ״עימות״ מחיר
 בין מלחמתית התנגשות כלומר: המועצות.

צרפת. תרוסק שבה הענקים, שני
 היא כזה. לעימות לגרום עלולה ישראל
 :הברירה בפני ברית־המועצות את מעמידה

 אר־ עם במלחמה ולהסתכן לערבים לעזור
 הכוח אובדן עם להשלים או צות־הברית,

 חמורה סכנה מהווה זו ברירה הערבי. הצבאי
העולם. לשלום
 כנו על להחזיר עתה צרפת שואפת לכן

 והחלשת הערבים חיזוק על־ידי האיזון׳ את
ישראל.
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 לדעת השלום. נגד פועלת ישראל
 ישראל. בטחון לטובת גם זה יהיה ברוסין,

 יודו עוד הישראלים״ של הבאים ד,״דורות
הנוכחיים. חילוקי־הדיעות למרות לצרפת,
 הוא הישראלים של הנוכחי הדור אולם

 לנסות ״תחת :ברוסין טוען חכם. פחות
 נדמה המתונים, הערביים למנהיגים לעזור
 ידיהם. את להרפות ישראל משתדלת כאילו

 ד,מחפ־ הערביים המנהיגים נגד פועלת היא
 שאינו נוקשה, בקו נוקטת היא שלום• שים

 והשליליים החיוביים היסודות בין מבחין
הערבי.״ בעולם

 ישראל של הגמורה התעלמותה לדוגמה:
 ש־ חוסיין, המלך של המהפכנית מהכרזתו

 ״גישה ישראל. של הלאומית בזכותה הכירה
 ההרעה את רבה במידה מסבירה זו ישראלית

 זו (מבחינה צרפת־ישראל.״ ביחסי שחלה
האמ לתלונה הצרפתית התלונה מקבילה

ריקאית.)
 מלהצדיק לחדול ישראל על :ברוסין תובע

 הבלתי- נוקשותה על־ידי הערבים חששות את
 לחדול הגדולות המעצמות על מתפשרת,

 הערבים ועל המדורה, על שמן מלשפוך
מציאותית. תפיסה אל בדרכם להמשיך

 צרפתיים משלוחי־נשק יכולים ״בינתיים
 שוב לכונן לסיכויים להזיק רק לישראל
 מאזן־כוחות על המבוסם שלום במרחב
צודק.״

מיקסם־שווא. יישאר חמיראז׳
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