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לקבל ניתן זה 1טבצו במסגרת
ריבית ללא בתשלומים רהיטים

6 ״רויאל״ שינה חדר
2־. 3 0 ל״י 0

 לילה, ארונות + מזרונים עם זוגית מיטה דלתות, 6 קומית שתי ארון כולל קומפלט,
קריסטל מראות עם טואלט

מן למשלם נהדרים. בצבעים שטיחים 2 חינם שי במזו

״220 ״וינדזור מערכת
1.־ 1 0 י 0 ״ ל

בחירה. לפי שולחן כורסאות, 2 כפולה, ספה כוללת ״220 ״וינדזור מערכת
מן למשלם ט שרפרפים 2 חינם שי במז

מתמדת. בתצוגה אצלנו המוצגים נוספים דגמים לקבל ניתן כן במו
!מתחרים ללא המחירים
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כברניצו חולון:

 נ-הניו, דאגנס השבדי בעיתון השבוע שפורסמה הידיעה
 סיפרה היא העולם. ברחבי ניחושים של וגל תגובית שרשרת עוררה

 ראש־הממשל־, הגברת של והפתאומי המוזר הסודי, מסעה כי
 טיסה, שעות שתי של מהלך ללאפלאנד, מהלסינקי מאיר, גולדה
 חשאית לפגישת אלא לרמוז, שניסו כפי יהודים, לביקור או לנופש

ברית־המועצות. ממשלת של

 ,־עד לא
•גיס :צ עט

 — אימון יותר בינלאומיים ופרשנים מומחים ייחסו למי לנחש קשה דא
 ברוזזים מפריח שאינו ומכובד רציני כעיתון הידוע השבדי, העיתון של לגירסתו
הנמ להכחשתה או בעלמא,

 כי מאיר. גולדה של רצת
 מבעי דבר היא זו הכחשה
 !צפה-. אינו אחד אף ומובן.

 על שתגיב ,מראש־ד,ממשלה
 ״נכון, בנוסח: כזו ידיעה

לש ניסיתי אותי. תפסתם
 הפגישה, דבר את בסוד מור
 זריזה יותר העיתונות אבל

 לכם אגלה בואו אז ממני.
בדיוק...״ שם היה מה

 החלו בישראל פרשנים
 של תילים תילי לבנות

 ׳■:ותר, משמעות על מערכות
נצי עם גולדה של פגישה

 שלפי בכירים, סובייטים גים
 היינו התקיימה. אכן דעתם

 מעשיית השבוע משוחררים
כתלמי שכן כזו, הערכה

 אותה עשינו חרוצים, דים
שנה. חצי ייפני כבר

 של 1734 גליון שער על
 — (מתאריך הזה העולם

 הכותרת: הופיעה )25.11.70
י חידוש מציעים: ״הרוסים

 מדיני.״ הסדר תמורת חסים
 גל־ באותו שפורסם הסקופ

 אימין, עורר לא אולי יון
 מידע הכיל לא הוא שכן

 הוא אולם ומדוייק, מפורט
 מבוססת שהיתר, תחזית כלל
 שונים מקורות כי ידיעה על

ר לאחרונה להדליף החלו
לפי לממשלת־ישראל, מזים

 ברית־המועצות ממשלת תהיה הם
 קשרי מהדש עמה ולקשור •ישראל
כמובן.
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1734 הזה" ,,העולם שער
 עם שביחסים הקרח את להפשיר מוכנה

מסויימים, תנאים תמורת דיפלומטיים, ים

 למרות שבידנו, המידע טיב את לפרט שעה אותה יכולנו לא שונות מסיבות
 דבו־ את שגילה הראשון העיתון חזה העולם היד, לכן קודם חודשים שמספר
 גאל ראש־הממשלה, לסגן סובייטים נציגים בין חשאית פגישה של קיומה
כביכול. רפואיות למטרות ,בשוויץ שערך ביקור בעת אלון,

מדי מוקדמת נבואותל

הו אם םפר| ש ו מי רנ כ ל  סקופ. אותו ואת שער אותו את זוכר ד
 מסויימת, ידיעה של מקורר, כי שוכחים עצמנו שאני קורה, קרובות לעיתים
הזה. בהעולם בעצם הוא רב, לפירסום הזוכה

 נבואות תחזיות, שידיעות, קורה אחת לא אליו. התרגלנו שכבר תהליך זהו
 זמן הרבה כך כל מופיעות הזה, בהעולם המתפרסמות מדיניות והערכות

 ייתר, מאוחר כאשר, ואימון. חשיבות להם מיחס אינו שאיש עד זמנן, קודם
 שהם זוכר איש אין שוב אחרים, במקורות דיעות או ידיעות אותן מופיעות

הזה. העולם דפי על כבר התפרטמו

היא בכירים, ישראליים לנציגים הסובייטים בין חשאיים מגעים על הידיעה
היד, הזה העולם הרעיוני. מהתחום לקוחה אחרת, דוגמא לכך. מקרית דוגמה

 מיד ממשלת־ישראל, של הצהרתה את שתקף בישראל, היחיד לא אם הראשון,
הוא לערבים ויתור לאיזשהו ראשון תנאי כי ששת־הימים, מלחמת אחרי

 יטעננו זו־ תפיסה נגד יצאנו ומאמרים רשימות של סוף באין ישיר. משא־ומתן
להסדר. להוביל עשוי וחשאי עקיף משא־ומהן רק כי

ממשלת־ישראל נסוגה בינתיים זו. תפיסה על בוגדים אותנו כינו בזמנו
 תביעה כי להכיר אולצה או הכירה ישיר, למשא־ומתן אולטימטיבית מתביעה

 אימצה בכך, להודות מבלי ערב. ארצות עם שהוא הסדר לכל מיכשול היא בזו
הזה. העולם קו את למעשה הממשלה

זה? את לנו יזכור מי
ש גח״ל, של ח״כ אולי מלבד אחד, אף
 יטיח ראש־הממשלה, את להקניט ירצה

 ״את כי אחרת, או זו בהזדמנות לעברה
הזה...״ העולם קו את מקבלת

ה העולם 1762 הז


