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 המושלם הטלביזיה מקלט — פילוט
ת ר צ ו ת ה מ י ל ג נ א

מקצועי. וידע נסיון שנות 46 — פילוט
 הארץ בתנאי עצמו הוכיח —פילוט

 כבר אשר משפחות אלפי אצל
!יום־יום ונהנות רכשוהו,

מכשיר. לכל אחריות — פילוט
 על בביתך, ואחזקה שרות —פילוט

פילוט. מומחי צוות ידי
 שרות״ ״בטוח לך מאפשר—פילוט

, תשלום תמורת י ל מ י נ י מ
האחריות. תקופת גמר לאחר

דקורטיביים. מתכת רגלי 4 עם — פילוט
מוסמכים פילוט סוכני אצל להשיג

רז לבי־זי בץ׳

שלם י 420 ת י
תך! ווזלילןלט בי  ב

תשלומים 24"ב היתרה

אטלינגר פרסום

. . . ה נ ו ת ח ה
 נכבד. כסף סכום עולה חתונה כל

מופ החתונה בליל האורחים כל עיני
 בליל הכלה בהופעת הכלה, אל נות

 השמלה. קובעת החתונה
 לך. נעזור ואנו אלינו הכנסי !כלה
 ההולמת השמלה את לך נתאים אנו

 חדש משלוח מגיע חודש בכל אותך.
 שהוזמנו וצעיפים, שמלות־כלה של
, גב' ע״י ה נ  הסלון, מנהלת אר

ורומא. בפרים בהיותה
ת ן ו ל ט ו ל ב ל

״ ר ב מ א ״
תל־אביב ,95 בן־יהודה רחוב

ו ו נ ני 1 טנ
 טכנית להכשרה ישראלי מכון

▼ חדשים קורסים נפתחים

נ\ 111 ר 111
חדשים קורסים נפתחים ביוני 3ב־
ו * י נ ת * ב ו נ ו כ מ

 גרפיקה אלקטרוניקה, רדיו לבחירתך: נוספים קורסים
 רכב, חשמלאות בנין, חשמלאות פנים, עיצוב שימושית,

אויר. ומזוג קירור
1:והרשמה פרטים בערב. 16—20 בבוקר 8—3

חיפה תל-אביב
5 בלפדר רח׳ 44 ־ת פ דרו־
הטבנ׳ון מול הדר .בית מול

במדינה
י

הכנסת
עבה 1רמ

 דיין משה ח״ב השבוע, ירד, כאשר
 אחד העיר הכנסת, באולם מדובןלד,נואמים

 מזכיר ״זה הקואליציה: בספסלי הח״כים
 מעשי־קונדס הזוממים קשי־חינוך, ילדים לי

 מאמציהם, כל למרות מצליחים, ואינם
הבריות.״ מעיני כוונותיהם את להסתיר
 הפולמוס לנאום קולעת הגדרה זו היתד,

 אשכול, לוי הממשלה, ראש עם דיין של
 שמאחורי הריק החלל את 'רק לא חשף בו

כוו עיקר את גם אלא הבנגוריוני, המצע
המדיניות־צבאיות: נותיו
טרי קוו סטאטוס לכל ההתנגדות •

 ב״תוב־ אחת מפיסקה שהשתמע טוריאלי,
 המרת על המדברת אשכול, של נית־השלום״

 ״איזה בהסדר־שלום. שביתת־הנשק הסכמי
 ההבדל מהו זאת? להמיר לנו יש עניין

 שלום, והסכם שביתת־הנשק הסכמי בין
 בגבעון ,שמש הם הנשק שביתת כשהסכמי

 ואת המלחמה את שהפסקנו כפי דום׳?
 יכול איך להיות? צריך כך — האש
שלום?״ הסדר להיות זה הסדר

כש פליטיה, על רצועת־עזה, סיפוח
 לסיפוחים צבאית ולטישת־עיניים ראשון, לב

כש אבסורדי לגמרי זה היה ״לא נוספים.
האפוטרופ את תקבל שירדן בשעתו נאמר
מצ כי פליטיה. על רצועת־עזה, על סות
 הפליטים, את לקלוט יכולה איננה ריים

 המוצא עם אותם תקבל והיא יכולה, וירדן
 פה. זאת מציע אני אין בעזה. שיש לים
 שהתפרסם, דבר כדוגמה מביא בכוונה אני
 ברמז אפילו פה להעלות רוצה אני אין כי

 דברים וסבוכות, עדינות כל־כך שאלות
לפירסום.״ מותרים שאינם
 דיין סיפק דק, ברמז מסתפק שלא ולמי

 של בעייה רק לא היא ״ועזה עבה: רמז
.טריטוריאלית בעייה גם היא פליטים, . .

 לעזה, וראשונה בראש מתכוון אני לכן —
עזה.״ רק לא ואולי
 הפליטים, שאלת לעצם הנוגע בכל ^
 שלו פליט״ ״אף כי להוכיח, דיין ניסה
 אשכול של פליט״ ״אף עם זהה איננו

בע את ״במשותף״ לפתור יש כי שאמר,
 רוצה ״אינני לישראל. מחוץ הפליטים יית

כשאומ כי במשותף. אותן שנפתור לומר
 הדבר פירוש במשותף,׳ אותן ,נפתור רים

כוונתי.״ זו ולא מהפליטים, חלק שנקבל
 ביצוע בפני העיקרי המחסום את #

 בהתחשבות דיין, הח״ב רואה אלה, כוונות
 באח־ ובעיקר הבינלאומית, בדעת־הקהל
המע בין היום שוררת אשר דות־הדיעות

 מצד בכוח אי־שימוש בדבר הגדולות צמות
 ״אינני יובלי־הירדן: הטיית בעניין ישראל

 זה אבל ,ערובה׳, לזה לקרוא אם יודע
 המעצמות, שלוש של הסדר שהוא איזה
 המתאימה, המילה היא מה יודע אינני וכאן

 מכל — אפוטרופסיות ערבות, אחראיות,
.הגבולות בעניין דבר שהוא איזה מקום . . 
 האלה המעצמות ששלוש הקביעה עצם

זה בעניין אחריות שהיא לאיזו יחד חברו
 מבחינתנו. ושלילי חמור זה דבר לדעתי —

 איננה ישראל מדינת הכרתי, מיטב לפי
בכך.״ מעוניינת להיות צריכה

ם ל ך. עו פו  בנאומו אמצעי־ההסוואה ה
 הפוך. עולם כעין יצרו דיין משה של

בהש פרס, שמעון בדימום, כעמיתו הדוגל,
 סגריר״, ליום כ״מקלט בון על היהב לכת

המע שנושאות אחריות מכל לפתע מתנער
 וה־ ישראל בגבולות למצב הגדולות צמות

צב בפעולות מלפתוח ידיו את כובלות
 אפוט־ אינן הן קטין. ״אינני יזומות: איות

תהיי שהן מעוניינים איננו ואנחנו רופסיות,
 לחוד אחת מכל לדידי מבקשים ואיננו נה,
לגבולו שתערובנה ביחד השלוש מן או

תינו״.
ש הלילי המיפגן הסגל. על צפצוף

 בו ואשר בירושלים, ביום־העצמאות נערך
שי הדיפלומאטי, הסגל נציגי כל השתתפו

 את להבליט כעילה דיין של בנאומו מש
״היי הבינלאומית: דעת־הקהל על ציפצופו

הש כאן הוצגה ״אילו אמר, מעדיף,״ תי
 לא, או בירושלים מיפגן לקיים אם אלה

 ולא הערבים, ובין בינינו היחסים במסגרת
 מצדד אני הדיפלומאטי, הסגל תגובת לאור

הערבים.״ ובין בינינו ההסכמים על בשמירה
 ביחס לספק מקום להניח לא וכדי
 היחידה מחמאתו אמרה השקופה, לכונתו

 לומר רוצה אני זה ״ובהקשר לאשכול:
 המדיניות עם לחלוטין מזדהה שאני גם
 למעשה, הלכה שמתבטאת, הממשלה של

הסורי״. בגבול
 רועמים ״כשהתותחים יריב: ח״כ סיכם
המוזות.״ שותקות דיין, של בדמיונו

ו446 הזח חעולס


