
ת לעצמכם הרשו תר! הטוב א ביו
 כלולותיכם לליל זוגי חדר היום כבר הזמינו

 סל הקרח, על שמפניה בקבוק לכם יצפה ובו
 במיטה. בוקר וארוחת לילה לארוחת פירות

ו ,*״< 75 — של במחיר זאת כל
 מלון 445111 טל. ל״דורית״ צלצלו או כתבו

 חוזר. בדאר אשור ותקבלו אביב תל — שרתון
בוקר) ארוחת (כולל ל״י 65. — נוסף יום כל *
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 לליל 1
תיכם כלולו

 נועז! אינטימי! חדיש!
מציג: פילם״ ״#בוס

אחנה תנוחות 36
 בביתר!!! עצמית להקרנה

ותקבל הזמן
(גוהיבות שקופיות 36

בביתך עצמית להקרנה
 אודות הכל ואסטטית חדה בתמונה הממחישות •

 חיי על והשלכותיה המודרנית האהבה תנוחת
שלן. המין

מלא. בעירום מוצגים נועזים אינטימיים מצבים 36 •
 הסברים חוברת • מיוחדת באריזה השקופיות •

והדרכה
 כ>כ>)01.>£1(ז מיני־מקרן חינם!!! •

בלבד ל״י 24 בסך שקופיות 36
18 גיל מעל לבוגרים רק תשלחנה ההזמנות

----------------------------------------------------------ושלח גזור
 223592 טלפון ת״א, 35 החשמונאים רחוב בע״מ ש.צ.מ. לכבוד

ל״י 24 בזה לוטה בלבד. ל״י 24 בסך שקופיות 36 לי לשלוח נא
בצ׳ק ...................במזומן

.................................., שם

גיל................................. כתובת
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 יצטרף לוח־הזמנים, לפי האפשרי. בהקדם להסכמה ישראל את הביא
 הבחירות שמערכת לפני כלומר, - השנה סוף לפני להיגמר העניין

ברצינות. מתחילה
ישראל? את לשכנע כדי לעשות ארצות־הברית יכולה מה

הכבד: אל הקל מן אמצעים, של רחב מיגמן האמריקאי הנשיא בידי
 העוצמה מול תעמוד בד, מלחמתית, הסתבכות של במיקוד, כי לישראל אזהרה

מארצות־הברית. כלשהי לעזרה לצפות לה אין הסובייטית,
ישראל. כלכלת לקיום חיוני שהוא הכסף, באספקת עיכובים

• צה״ל. להתעצמות הדרוש הנשק, באספקת עיכובים י
 יוכלו אנטי־ישראליות שהחלטות כך במועצת־הביטחון, האמריקאי הגיבוי הסרת #

אמריקאי. וטו מפני חשש ללא שם להתקבל
 לחשוב יכול אינו ישראלי שר ששום אמצעים ישנם לכף, מעבר
 היהודים כספי לאיסוף .הפרעה :סיוטי־כלהות לקבל מבלי עליהם

 ונשק, חלפים על אמבארגו השיגרתית, התמיכה הפסקת ישראל, למען
צרפת. דוגמת

 בכל כמעט בארצות־הברית, כל־כולה עתה תלויה ישראל כי יודע בירושלים אדם כל
 כלכלת של יכולת־הקיום בעצם וכלה צה״ל של עוצמת־המגן בקיום החל — השטחים
המדינה.

להתקדם? ניכסון הנשיא יעז מרחק לאיזה עד היא: השאלה
 :וקרה ברורה תשובה כף על לתת באה השכוע ניכסון הנשיא הופעת

מאוד. רב למרחק

ר פ טו ס אלי ה שר הי
 מאיר? גולדה ממשלת של הנגדית האיסטראטגיה היא ה *ץ

היטב. השבוע התברר זה גם *)4
בפירוש מתנגדת היא כלומר: רוגירס. לתוכנית כוחה בכל להתנגד ממשיכה הממשלה

 לגבולות חזרה פירושו אם רשמי, לשלום
 העברת (כגון: קלים שינויים עם הקודמים,

 נוכחות פלסטינית, למדינה או לירדן עזה
 את שישאיר פתרון ברמת־הגולן, מוגבלת
 לטרון ליד שינויי־גבול מאוחדת, ירושלים

 של בלבד סימלי מיספר החזרת וקלקיליה,
פליטים.)

ה בחידוש רוצה הממשלה אין
 מצב מעדיפה היא אבל מלחמה.

סי ללא שלום על חוסר-שלום של
 יש ״אם דיין: שאמר כפי פוח.

 שארם־אל- ובין שלום בין לבחור
 שארם־אל- את להעדיף יש שייך,
השלום.״ על שייך
 לגולדה אמר גם דיין משה אותו אולם

 ״אם הפרטיות: מהתפרצויותיו באחת מאיר,
 תצטרכי הסובייטי, בצבא להילחם רוצה את

בלעדי.״ זאת לעשות
הקר חידוש למנוע הראשון: הסייג זהו
סובייטית. התערבות של סכנה כשיש בות,

ל במעט המשותף השני, הסייג
 מחיר בכל למנוע השרים: כל

ה האמריקאים, עם גלוי סיכסוף
 האמצעים להפעלת להביא עלול

הנ״ל.
ת מאתמול־יריבים ידידים? נותר מה כן, אם מוו

 לעכב, לדחות, וגולדה: אשכול ממשלות של הכדוק הטכסים נותר
לעצור. להאט, להשהות,

 ועזר בגין מנחם כמו אנשים של בעצתם מוחלט״, ב״לאו להשיב א ל פשוטות: במלים
וייצמן.

וכן.—לא ולא,—כן אבל,—כן אולי, תמיד: להשיב
הישראלי. הסטופר זהו
האמריקאי. הסטופר של במהופך, אך מדוייק, העתק הוא

 ניצלנו הכרעה, ללא 1971 שנת את נצליח*לעבור אם אומר: הוא
סיפוח. בלי שלום לעשות הצורך מן שעה לפי

!זמן להרוויח
הישראלית. הטאקטיקה כל עתה בנוייה כך ל **

 ביקש שבו שלו, ״השאלון״ על לתשובה חיכה יארינג השבוע. כבר ניתנה מאלפת דוגמה
הבינלאומי. לגבול בדרום לחזור שלום, תמורת מוכנה, ישראל אם בבירור להשיב

 לתשובה תשובה של בטכסיס השאלה. מן גמורה התעלמות תוך — השיבה ישראל
אליה. שהופנתה השאלה את כלל שמעה לא כאילו פנים הממשלה העמידה המצרית,

 עצמו, יארינג את רק לא שתרגיז חוצפה, שזוהי ידעו ואבן גולדה
 והמטרה - האמצעים את מקדשת המטרה אכל פיסקו. את גם אלא

 רחליפת־ עד שבועייפ-שלושה להרוויח כמשמעו, פשוטו היתה,
הבאה. המבתכים

שתוכל. כמה עד — הממשלה עתה תנהג כך
 היתה: בירושלים השבוע שריחפה הגדולה השאלה לאמריקאים. גם כמובן, ברור, הדבר

המוחשי? הלחץ יתחיל מתי השולחן? על ידפקו מתי זאת? יסבלו זמן כמה
והישראלי. האמריקאי - סטופרים שני בין המירוץ התחיל השכוע

 כי - שוב - עצמם את חישלו כירושלים מעטים אנשים רק
ינצח. הישראלי הסטופר

1748 הזה העולם4


