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 חוד* נמעך הסופר כל
 קודאק סרס ,70 אוגוסט

 והדפסה לפתוח אינסטמטיק
 קולור, דלתה במעבדות

 כים אלבום - חינם ופי יקבל
 תמונות 12 המחזיק מהודר

דלתה־קולור• מעבדות מתנת

 והדפסה פיתוח כי דלתה־קולור. קודאק במעבדות ורק אך והדפסה לפיתוח אותו מסור קודאק! של סרט קגית
ק מעבדות רק יקרים. וחומרים ציוד - רבים ונסיון ידע דורשים צבעוניות תמונות של א ד ר קו לו קו ה־ ת  - דל

קודאק של נייר • קודאק של ציוד • קודאק של חומרים • קודאק של ידע - מ נהנות בישראל - היחידות
־ מושלמת יצירה ־ לך מבטיחה קודאק

 לעולם בך יבגדו לא שצבעיה צבעונית תמונה
 תמונה כל גב על למצוא הקפד

האיכות תו את מקבל,
1X1 דלתה־קילור■ של

£06*1ש
ת קודאק. של והדפסה קודאק-פיתוח של סרט דלתה־קולור. במעבדו
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קוביור דלתה

0של המנויים תעריפון 0 3 1 0 . ה1ו
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 נח8 לחצי נשנה
בלירוס בל-רום

בארץ נוי הם דמי

רגיל בדאר תבל, ארצות לכל

אויר בדאר חוץ לארצות המנוי דמי
ואיראן אירופח ארצות לכל 0
 וברזיל ארגנטינה ונצואלה, ליפאן, •
וניו־זילנד לאוסטרליה 0
פנמה למקסיקו, •
־ ולקנדה לארצות״הגרית 0
 ציילון, קניה, ניגריה, גאנה, אתיופיה, טנזניה, לאוגנדה, 0

תאילנד הסנוזב, חוף
גואטמלה רודזיח, זמביה, לדרום־אפריקה, 0
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 לחמור תנסה אס
סבורות אגורות

במדינה
)1 ו מעמוד (המשך
 ש־ לפני אבל פיצויים. קבלת ובין ישראל

 מהי לדעת צריך הוא להחליט, יוכל פליט
 יוכל היכן יקבל? פיצויים כמה הברירה.

 אותו? לקבל מוכנה ארץ איזו להתיישב?
הוועדה• על־ידי ייבדק זה כל

ירוש בעיית אחרות: לוועדות נושאים
וכו׳. ; המוצעים, הגבולות סימון לים,

 כל שהיה לאדם כנאה שלישי. צד
 בעולם, הבריטי הדגל נציג חייו
 אמרי־ מהסדר מאושר קאראדון אין

ב לשלב רוצה הוא בלעדי, קאי־סובייטי
וצרפת. בריטניה את גם הדברים מהלך

מו הגדולות שתי הלורד: טען מדוע?
הקליי לגבי התחייבויותיהן על־ידי גבלות

 ברי־ ,שלישי צד רק במרחב. שלהם נטים
 אלה, מהתחייבויות המשוחרר טי־צרפתי,

 הצעות, לגבש חדשים, מהלכים לזום יוכל
ולתווך. לפשר

הדיפלומ על אהוד היה שלא קאראדון,
 את שישמח רעיון הביע הישראליים, טים
 יש דבר של שבסופו אבן: אבא של ליבו
 חו־ וייחתם אמיתית, בוועידת־שלום צורך

ממש. של זה־שלום

מפלגות
 הרוח שכשכות

ומשמאל מימין
 הפילה השבוע של הדרמתית ההתפתחות

ומשמאל. מימין קורבנות
 משה ד״ר ספק, בלי היה, משמאל הקורבן

מק״י. מנהיג סנה
 אמות את סנה מרעיד חודשים כמה מזה

 בהם פטריוטים, בנאומים הכנסת של הסיפים
מתוכ הצפוייד, הנוראה הסכנה בפני הזהיר

 את כתבוסתנים גינה היא רוג׳רס. נית
 כוח — הזה העולם ואנשי גולדמן גחום
 נוראי לתכתיב להיכנע נכונותם על חדש,

ב אף תזוז לבל לממשלה קרא הוא זה.
 משא־ למען הנוקשה מעמדתה אחד מילימטר

ביוני. 4ה־ גבולות ונגד בלבד ישיר ומתן
 קראה בה הודעה, מק״י פירסמה השבוע
 אותו — רוג׳רם תוכנית את לקבל לממשלה

 האמריקאי האימפריאליזם של נורא תכתיב
והסובייטי.

 אומלל יותר עוד במצב כן. אכל לא,
ה מהמרכז תמיר שמואל עצמו את מצא

 פעם רק עמדתו את שינה לא היא חופשי.
פעמיים. אלא — אחת

הכנ דוכן מעל תמיר קרא שעבר בחודש
מיי למלתמת־מנע אדירה, בהתלהבות סת,
מ והסובייטים המצריים הכוחות נגד דית
לתעלה. עבר

 רוג׳רס, תוכנית על ההכרעה התקרב עם
 תפנית מבצעת דעת־הקהל כי לפתע הרגיש

התמהמה. לא תמיר ההפוך. בכיוון מאסיבית

תמיר ״כ ח
לא!!! — כן!! — לאן!

 לא שישראל דרש בה הודעה פירסם היא
 את תחזיר אלא רוג׳רס, תוכנית את תדחה
הזה (העולם האמריקאים לידי חזרה הכדור

1717.(
 רוג׳רם, תוכנית קבלת אחרות: במילים

 טכסיסיה.* מבחינה לפחות
שמח תמיר בעוד אולם לא. אכל כן,

ד (המשך )16 בעמו

 תמיר הגיש הרושם, את להגביר כדי *
 שפידטם פוסט, ג׳רוזלם נגד פלילית קובלנה

 להפצצת תמיר קרא כאילז. כוזבת טענה
אטומית. בפצצה מצריים

י7!8 הזה העולם


