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עד  בראש הצו
ה מקלעי בעולם העלויזי

 מחלקים בישראל, מורכבים ״זניט״ טלויזיה מקלטי
 לתנאי במיוחד ומותאמים אמריקניים אוריגינליים

 האם מעבדת של מלא בפיקוח זאת בישראל. הקליטה
בארצות־הברית. ביותר המשוכללת המעבדה שהיא

 הרגע מן שלך הטלויזיה מקלט את המלווה ונאמן, יעיל שרות
עת. בכל מקסימלית קליטה מבטיח לביתך, הוא מגיע בו

 הארץ. רחבי בכל ״זניט״ מפיצי אצל נוחים בתשלומים להשיג
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לחותמת קודמת האימה
 תערוכת־ריהוט

באפריל תערו
 2ב־ תיערך בתל־אביב התערוכה בגגי
מ רהיטים תערוכת ש.ז. אפריל לחודש
הארץ. תוצרת

 יצרני מועדון ע״י הנערכת התערוכה
 התעשיה, בעלי התאחדות שליד הרהיטים

תו של הדיור תרבות להעשרת תכוון
 וחידושים הישגים להצגת ישראל, שבי

ה ולעידוד הרהיטים תעשיית בתחום
 לאירופה, משובחים רהיטים של ייצוא

אפריקניות. ומדיניות ארה״ב
 למסחר המשרד שליד העץ, חטיבת
 ל־ לסיוע המרכז עם בשיתוף ותעשיה,

 לפריון המכון שליד הזעירה, תעשיה
 המוצר לעיצוב והמכון והייצור העבודה
 בריכוז התערוכה מארגני בידי מסייעים
והשתופי. הפרטי הסקטור מן מציגים

עו ישראל של המסחריים הנספחים.
שלי בארצות מיוחדת פעולה עתה שים

 לתערוכת קניינים קבוצות בארגון חותם
 לקהל פתוחה תהא התערוכה הריהוט.

שבועות. שלושה במשך

באשדוד המועדון—קלוב מיאמי

 וכבר בישראל, כעיר הוכרזה נולדה... אתמול רק
 המהודרים הלילה ממועדוני אחד את בה למצוא אפשר

 ואניני הבידור לחובבי מפגש מקום המהווה ביותר,
וסביבתה. אשדוד של הטעם

המיוח האוירה עם לנו, מזכיר אשדוד קלוב מיאמי
 אכסכלוסיבי לילה מועדון הנפלאה, והדקורציה שלו דת

אירופה. מבירות באחת

 מתל־אביב, דקות 20 רק הוא הנסיעה שזמן ומכיוון
 ב־ מעודן לילי ובילוי מנסיעה ההרפתקנים ייהנו

אשדוד. מיאמי־קלוב

במדינה
העם

ם חי ת תו  רועמים, ה
תקת המדיניות שו

 השבוע הכריזו ערביים מנהיגים שלושה
 בגישת היסטורי שינוי לסמן שיכלו הכרזות,

למדינת־ישראל. הערבי העולם
ר • הי א ק  בכנס עבד-אל־נאצר, הצהיר כ
 לפתרון חותר הוא כי ערביים, עיתונאים של

בדרכי־שלום. ארץ־ישראל בעיית
 רמזים פעם לא עבד־אל־נאצר השמיע בעבר

מע אורחים בפני תמיד אך — זה בכיוון
 בכך הנמים, היה, הגדול החידוש רביים.
 דעת־הקהל מעצבי בפני כזאת הכרזה שמסר

עצמו.* הערבי העולם של
 דומים רמזים בעיקבות שבאה זו, הודעה
 של הכרזה עם ויחד ומפארים, מבלגראד

 של קיומה בזכות הסובייטי, קוסיגין אלכסיי
 לא רבה, משמעות לה יש — מדינת־ישראל

תעמולתית. סתם
$מאן •  לא כי חוסיין המלך הכריז כן
 הפועלים הפאלסטיניים, לאירגוני־הטרור ירשה

 בבסיסים להשתמש המוחזקים, בשטחים
 של האפוטרופסים את הזמין הוא ירדניים.
 — ומצריים סוריה קרי: — אלד. אירגונים

שלהם. אדמתם מעל מלחמתם את לנהל
 — לחץ תחת נמסרה זו הודעה אומנם,

 צה״ל חילות של התקפות־מחץ של יום אחרי
 לה יש זאת, בכל להלן). (ראה ירדן נגד

ניכרת. משמעות
ת, • י ז ״ ת כי  הצהיר רמאללה, ליד ב
 הפאלסטיני, העם של הבולטים האישים אחד

 כי נאצר, מוסד, לשעבר, הירדני שר־החוץ
 הערבי והעולם ישראל בין לתווך מוכן הוא

 ישראלית הצעת־הסדר למנהיגי־ערב ולמסור
 (ראה כזאת הצעה לו שתימסר בתנאי —

להלן).
 בעיקבות שבאה זו, שלהצהרה יתכן
 בגדה, אחרים אישים של קודמות הודעות

 טוב מתווך אין כי ביותר: הרבה המשמעות
 העם מאשר הערבי והעולם ישראל בין יותר

 הערבי המאבק מתנהל שבשמו — הפאלסטיני
 יותר ובהטדר בשלום והמעוגיין ישראל, נגד

אחר. ערבי גורם מכל
 הגורם זד, היה השבוע. שתק אחד גורם רק

 דיברו ישראל שחיילי אחרי הישראלי.
 דיבור בא לא בשפת־התותחים־והפצצות,

 נשארה פה, עד כמו המדינאים. מצד ברור
 המדיניות חסרת ממשלת־הליכוד־ו־,לאומיי,

 והעקרה: הנוקשה בעמדתה איתנה והיוזמה,
 שממשלות״ הסדר, שום לערבים להציע שלא
ישיר. למשא־ומתן וייכנסו ייכנעו ערב

 תותחים שום אשר האחד הדבר וזהו
להשיג. מסוגלים אינם ומפציצים

בטחו!
אגרוף

מקובץ
הת הירדנית, בגיזרה אחד, יום למשך

מלחמת־ששת־הימים. השבוע חדשה
התו עבר־הירדן. על ירדה מוחצת מכה

 שלא כפי הפגיזוה צה״ל של המקובצים תחים
 במלוא בה הלם חיל־האוויר מעולם. הופגזה

עוצמתו.
 לפני שקרה, מה הירדנית בגיזרה קרה כך

 תותחי כאשר — המצרית בגיזרה חודשים,
 הביאו וסואץ, איסמעיליה בערים הלמו צה״ל

 מאזור־ מצריים אזרחים מיליון חצי להגירת
התעלה.

 בירדן. שניגרם הנזק מידת מהי ברור לא
 הרוגים, 50ל־ קרוב על הודיעו הירדנים

 הגיעו זרים עיתונאים אך אזרחים. רובם
 ד,אוכלו־ כי יתכן מאות. הרבה של לאומדנה

 עמק־ את ינטשו והפליטים האזרחית סיד,
כליל. הירדן

לפי , ! ו מנ . הז ך׳ ל מ שעמ המדיניות ה
 היתר״ זו חריפה פעולת־נגד מאחורי דה

כדי מירבי, בכוח להלום ספק: בלי
 שהיתר, המצב, של נוספת הידרדרות למנוע
 צבאית פעולה מכן, לאחר לחייב׳ עלולה
יותר. גדולה

מטרתה? את תשיג האם
 בכל האמינו, המערבית בגדה רבים ערביים
 לפי בוצעה כולה הפעולה כי הרצינות,

 להיפטר רוצה ״המלך עצמו. חוסיין בקשת
 החונה העיראקי הצבא ומן אל־פתח מאנשי

)12 בעמוד (המשך

 כי עד קול־ישראל, את הדהים נח הדבר *
 אל דיבר מצריים נשיא כי תחילה מסר

 הוסיף הקריין כי נראח ״מערביים״. עיתונאים
בעצסו. מ״ם האות את

1590 הזר, העולם


