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 לבן בשחור ס״מג 9/13(
 המעבדות ע״י צבעוני פתוח

 !בארץ ביותר המשוכללות
 י. !בן־רגע צלומי-פספורט

 מצלמות, של גדול מבחר
ואביזרים, פלשים

!החלפה מכירה, קניה,

ר נ ר ב - ו ט ו פ
ב רחו ה, פ נן חי לו ת 31 ה

במדינה
העם

עזה גם
ארץ־ישראל היא
 הגיונו סי על פועל כובש שילטון כל
 מוביל זד. הגיון קרובות, לעיתים אך שלו.

אליה. התכוון לא שהשילטון לתוצאה
 הם הודו, על הבריטים השתלטו כאשר

הרא בפעם העצומה תת־היבשה את איחדו
 לשם נעשה הדבר שלה. בהיסטוריה שונה

 היתר. התוצאה אך — הכובש נוחיות
בקו רק מאוחדת. הודית אומה היווצרות

מח הודו את לפלג הבריטים הצליחו שי
עזיבתם. ערב דש,

בפ איחד באלג׳יריה הצרפתי השילטון
 נוחיותו. לשם זו, ארץ הראשונה עם

נוצ בהיסטוריה הראשונה בפעם :התוצאה
 השיגה וזו מאוחדת, אלג׳ירית אומה רה
אחדותה. על ושמרה עצמאותה את

 דיין. משה שר־הביטחון, החליט החודש
 הדרום מפיקוד רצועת־עזה אח להעביר
הראשו בפעם נוצר בכך המרכז. לפיקוד

המע לגדה אחיד שילטון 1948 מאז נה
 הפלסטיני העם ריכוזי שני — ולעזה רבית

בארץ.
במי מישניים. היו שר־הביטחון נימוקי

 נועדו מדינית, השלכה להם שהיתה דה
הלאו השאיפה את הנוגדות מטרות לקדם

 תלו־ אינה התוצאה אך הפלסטינית. מית
בכוונות. בהכרח, ייה,

ם יחסים מרחביי
תלוי הבל

השינוי בטיב
 התחוללה ופירסומת, רעש ללא בשקט,

 במרחב. מדינית מהפכה עוד השבוע
 את מקבל שהוא הכריז סוריה נשיא .

ש בתנאי ,242 מועצת־הביטחון החלטת
ולהג הכבושים השטחים כל להחזרת תביא
הפלס העם של החוקיות הזכויות שמת
טיני.

 זו. ידיעה להצניע דאג דמשק רדיו
 משמעות אך ישראל. עיתוני עשו כמוהו

ביותר. רבה היתד. הידיעה
ה  זהה היה הקבלה ניסוח ? פירוש מ

ה כמו המצרים, המצרית. העמדה עם
 הנכון הפירוש זהו כי טוענים סובייטים,

 לאישור גם זכה זה ופירוש ההחלטה, של
האו״ם. בעצרת

 כה עד התנגדה זאת, לעומת סוריה,
 על העלתה המדיני, ההסדר עיקרון לעצם

היחידי. כפיתרון המלחמה את נס
ו עמדתה את שינתה מדוע
 הוא השיטחי ההסבר המועד. לפני
המדי עמדתה את לתאם רצתה שסוריה

 עימה השותפה מצריים, של זו עם נית
שאו מכיוון אולם המשולשת. בפדרציה

המת לוב, את גם כוללת פדרציה תה
 מועצת־הבי- להחלטת קיצוני באופן נגדת
 זה נימוק אין שלום, של רעיון ולכל טחון

משכנע.
 נשיא יותר: יסודי הוא האמיתי הנימוק

 של בסופו כי כנראה, השתכנע, סוריה
 רי־ הנשיא של מחדש בחירתו אחרי דבר,

 בין הכולל ההסדר יקום ניכסון, צ׳ארד
 שאז הזהירוהו המצרים וישראל. מצריים
 לספח אז תוכל ושישראל בחוץ, יישאר

 לטעון יוכל שאיש מבלי רמת־הגולן, את
נגדה.

 וגם המצרים, טענו פרטיות בשיחות
ה שהתנגדות עבד־אל־נאצר, גמאל
רצי אינה המדיני ההסדר לרעיון סורים

 הסורים יצטרפו המכריע ברגע וכי נית,
המצרית. לעמדה

 את הקדימו הסורים כי נראה השבוע
השינוי. מועד

ארגונים
השני המושב

 בנטוב, מרדכי עמד הנואמים בימת על
 והעבודה הפיתוח השיכון, שר לשעבר

 סוקולוב בית באולם רבות. בממשלות
 מאזינים. מאות כארבע ישבו בתל־אביב

 צריכים הרוח ״אנשי הארץ: רחבי מכל
 בנטוב הטיף שלהם,״ השן ממגדל לרדת
 טבור היה הוא מה שמשום לאלה, מוסר

 ״הם לו, המאזינים על נמנים אינם כי
״ יהירים ם... תבדלי מ  ו

במו בדיון כפותח בנטוב של מזמיניו
 התנועה של הארצי הכנס של השני שב
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