
לאירופה? נוסע
 רצופים לילות 3 תלון האם

מלון? בית באותו
 המלון בתי ספר מתוך מלון בחר

 קופל של (בעברית)
ד וכבר  זכויות בעל משתתף הנ

סת מלאות שי ת ב עו סי  הנ
ת  אשר ליחידים. המהפכני

שויה ת לד לחסוך ע לירות. מאו

! 0פ 1־ל1 4
ליחידים המהפכנית הנסיעה שיטת

ם גם נכללים זו תכנית במסגרת  סיורי
ם שייט בסקנדינביה, ם באיי  היווניי

שייט נופש, באוניות  הריין. על ו
ת מנ תך מזכה רצופות לינות ג הז  או

ת התעיפח לנמלי הסעות כגון: בהטבו
לקניית הנהות > חינם ונאיוופו! נאוץ

 ממל הספר
 מפורטים תאורים
 מלון בתי של
 צילומים כולל

 לינה ומחירי
 מקומי במטבע

 הספר את
 לקבל ניתן

 ̂ באמצעות
או התלוש

יעוד. יאמסטוום גלונווו
ת ך העשויות הטבו ת לך לחסו או  מ

הזמנת רות.  צרוף ובכל לינות 14לי
 גם אותך מזכה באירופה שהוא)
טוח בקבלת  חינם. ל״י 25.500 בי

ת. הצעות ג״4״קופל- בספר חדו מיו

לטון בכל לינת בארה״ב:  בארה״ב הי
חיד, $ 30  הסכם ע״פ לזוג,. $ 35 לי

 לקופל. ובלעדי מיוחד
 טובים. מלון בתי של הצעות עשרות

קס דרגת עד  אירוליזז בערי סופרדה-לו
העקריות.

 01 ספר .׳ :
(בעברית)

 חינם 1
 מלון בתי על

 באירופה
ובארה״ב

 במשרדי
 קופל
 ברחבי
הארץ

 נסיעות קופל לכבוד
פו|בע״מ70(

 אביב תל ו4 פרישמו רדד
246ו2ו טל.

 מצידין התחייבות וללא תשלום כל ליוללא לשלוח נא
 והשרותים המלון בתי את המפרט ספר

״ ו4 עופל ״ בתכנית המשתתפים
________________________________:שם

1

נסיעות קופלא0א1)0))ח1חו
ס ״ חי ס מו ח ה טו מן לנסי ר אי חוויות וו

_ במדינה
)17 מעמוד (המשך

 שיקום את ובעיקר צדדיה, מכל ירושלים
ושי שיקום עבודות ושאר העתיקה העיר
העיר. על מור

 של הגדולות החוויות אחת היתה ״זאת
 קולק. את בשבחו קאראדון, אישר חיי,״
מ רעיונות בכמה דבקתי שגם מובן ״אד

שלי.״
 חד של הסביבה משיפור התרשם בעיקר

 גדול חלק היה צעיר, ״כשהייתי מת־העיר.
 ישנים, בתים על-ידי מוסתר החומה מן

 קפה שכן מהם באחד החומה. על שנשענו
 ביזבזנו שבו דמשק, שער לייד בריסטול,

נעורינו.״ ׳ואת כספנו את
 ב- בריטניה כנציג הדחפור. יסכנת!

 החלטת אבי קאראדון הלורד היה או״ם,
 שינה חודשיים לפני .242 מועצת־הביטחון

 ניסחנו ״כאשר אחת. בנקודה דעתו את
הברי בגארדיאן במאמר כתב זו,״ החלטה

 ירושלים בעיית את לדחות ״רצינו טי,
להת שצריכים לי ברור עכשיו הסוף. עד

בירושלים.״ חיל
 כעיר ירושלים את להשאיר הצעתו:

 העדות, כל לבני ופתוחה מפורזת מאוחדת,
והיהו בעיר בחלקם שולטים כשהערבים

בחלקם־שלהם. דים
הרא הוגה־הדיעות גם שהיה קאראדון,

 נוסח בינלאומית׳ ועידה כינוס שהציע שון
 הגישה חסיד אינו הסיכסוך, לפיתרון ז׳נבה,

 ״ביזבזנו שלב־אחר־שלב. של הקיסינג׳רית
 להגיע ״צריכים אמר. סיני,״ במידבר שנה

 כולל.״ הסדר ולעשות לדנבה
 של אפשרותו לגבי שלו האופטימיות

ההתנח על-ידי מופרעת כעת כזה הסדר
 ב־ בגולן, בשארם־אל-שייך, הישראלית לות

״ב המערבית. בגדה ובעיקר פיתחת-רפיח
 מדי. מאוחר יהיה זה שנה־שנתיים עוד

 תהליך יש המציאות. את משנה הדחפור
 בביטון.״ שלב־אחר־שלב של

 את יבטיחו ישראליות שמצודות הרעיון
 לפני מגוחך. לו נראה בגדה ישראל שילטון

 עזר גם השתתף בו ברדיו בוויכוח שנה,
 יודע צופה ״כל קאראדון: לו אמר וייצמן,
גור עויינת סביבה בתוך מצודה שהקמת

 בשכם במצודה כשהייתי צרות. רק מת
 בנו ירו ),1936 של הערבי המרד (בימי

 לארוחת- הביתה וחזרו לילה, בכל הערבים
 ה־ בגבול הבריטית ההיסטוריה כיל הבוקר.

 זאת! מוכיחה הודו) (של צפוני־מערבי
 ללמד צריך כמוני ותיק קולוניאליסט האם

?״ אתכם
ב תפקידו את עזב מאז פוט. כיכר

 היה שונות, בארצות קאראדון שירת ארץ,
 והמושל ג׳מייקה של לפני-האחרון המושל
 מושל הוא ״קאראדון קפריסין. של האחרון
 פעם עליו התלוצץ המושבות,״ לו שנגמרו
 השמרני. ראש־הממשלה מק-מילן, הארולד

 ארץ־ישראל, היא הראשונה אהבתו אולם
תכופות. חוזר הוא ואליה

 ובשכם, בחברון סיוריו בעת השבוע,
 לפני כי נזכר הוא רבים. זיכרונות העלה
 ערבי אצל קפה לשתות הוזמן שנים כמה

 כי לדעת נוכח לביקור׳ בהגיעו בישראל.
 ראש בשעתו שהיה ערבי של נכדו זהו

 ״שתינו .1936 במאורעות קבוצת־לוחמים
 לפוצץ הוריתי הבית את כי בחוץ, קפה
אמר. אז,״

 גירוש על לפקח נאלץ כיצד זוכר גם הוא
 חסר). (עמק מוואדי-חווארית ערבים פלחים
 על־ לקרן־הקיימת נמכרה שהאדמה אחרי

בביירות. ערבי בעל־אחוזה ידי
ב השתתפותו הוא יותר נעים זיכרון

 היא — אום־חאלד אדמת אל עיר הקמת
 על פוט״ ״כיכר עדיין יש שבה נתניה,

 עד מייודד הוא בן־עמי עובד עם שמו.
 מייסד־נתניה של הצטרפותו למרות היום,

 הטוב ״זהו השלמה. ארץ־ישראל למחנה
 ,70ה־ בן הלורד התלוצץ מופלג,״ שבגיל

 הבדל כשיש גם ידידויות לקיים ״אפשר
בהשקפות.״ גמור
 שהיה קאראדון, ? פלסטין עתיד יהיה מה
 ההאשמי, המישטר של מושבע חסיד תמיד
 להחליט צריכים הפלסטינים כי עתה סבור

 הקמתה את צופה הוא כינתיים בעצמם.
בהש בגלות, זמנית פלסטינית ממשלה של

שתש בערי־הגדה, ראשי־הציבור תתפות
שלום. להשכנת המדיני בתהליך תלב

ל יוזמנו ואש״ף ישראל כי מציע הוא
 יושבי- שני על-ידי ועידת־ז׳נבה כינוס
מ וברית-המועצות) (ארצות-הברית הראש

 אלא מראש, בזה זה להכיר שיידרשו בלי
 יכלול הסופי שחוזד-השלום הנחה מתוך
אש אין עצמו לקאראדון הדדית. הכרה
 מדינה לכלול יצטרך הסופי ההסכם ליות:

 לגמרי נפרדת וברצועה, בגדה פלסטינית
 הפלסטינים שיחליטו כפי בירדן, קשורח או

עצמם.

1971 הזה העולם18


