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רחמ / עולם, חטאי הנוטל אלוהים, ״שה
 שרו כך — השלום!״ את לנו תן עלינו, נא

 הקדושה הבתולה בכנסיית הפסטיבל זמרי
אבו־גוש. שבמרומי

ה של הנעלים הצלילים את ליוו בחוץ
אח צלילים שוברם של נזג׳ור בסול מיטה
 מישמר־הגבול. של האלחוט טירטור רים:

 מיק־ על התכופפו ירוקות בכומתות צעירים
 הסביבה. את קודרים במבטים סקרו לעים,

 שירת־ על בכלי־המלחמה להגן היה תפקידם
השלום.
 אבו־ של השנתי הפסטיבל דרוזים. גם

 סמל רק לא— סמל הוא קריית־יערים—גוש
 יוזמה מכל רחוק התנדבותי, שכולו למיפעל

 מכל להתעלמות סמל גם אלא ממלכתית,
קדומים. משפטים

ב המתארח יהודים, של פסטיבל ״זהו
 לשיר כדי מוסלמי, בכפר קאתולית כנסייה
 גרמניים,״ פרוטסטנטיים שירי־כנסייה בעיקר

אפ השנה המארח. הכומר בטעתו התלוצץ
הפסטי נוספת: נימה לכך להוסיף היה שר
פרוטסטנטי—מוסלמי—קאתולי—היהודי בל

דרו שוטרים של כלי־הנשק בחסות מתקיים
זיים•

ה אביב — 1969 לאביב סמל זה היה
 ישראלי אביב מכל השלום מן יותר רחוק

האחרונות. השנים 20ב־

מדיניות
מרוסיה
באהבה

 בצמרת אחד אף לגמרי. כמוס סוד זהו
בכך. להודות רוצה אינו ישראל
 תזוזה יש לאחרונה עובדה: זוהי אבל
 של ביחסה ומשמעותית, ברורה אך קטנה,

לישראל. ברית־המועצות
 באו במקומה נעלמה. המוחלטת העוינות

 מחווודפיוס תוכניתית, בצורה זו, אחר בזו
ישראל. כלפי

ב תזוזה באה תחילה למצריים. רמז
 ביותר והרגישים העדינים השטחים אחד

 מדוע הבין לא איש בהם. מעוניינת שיטראל
 זה התחרו רבים וניחושים קרה, זה ולמה

בזה
 מטרות את המגנה המאמר בא מכן לאחר
ושיטותיו. אל־פתח

 השגריר מידי מוזר מכתב בא השבוע
 צורך שום היה לא תאנט. לאו מאליק יעקוב

 על להשיב כביכול, שנועד, כזה, במכתב
 תאנט, או האו״ם, מזכיר של סתמית הצהרה

 מדינת־ישראל ,בין לסכנת־המלחמד, ביחס
למצריים.
 את ״תעשה ברית־המועצות מאליק: הודיע

 ב־ מדיני להסדר להביא כדי המאמצים״ כל
 הקפדה להקפיד ותובעת התיכון, מיזרח

הפסקת־האש. על מוחלטת
ממצ להסתייג במרומז, נועד, זה פסוק

ל האחראית שהיא ספק אין כי — ריים
 תע־ לאורך הפסקת־האש של שיטתית הפרה

לת־סואץ.
במכ יותר: עוד חשוב השמצות. אין

דברי כל של המוחלט העדרם בלט זה תב
 בהאטמה הסתפק הוא ישראל. על י,תקפה

ל מפריעה שישראל השיגרתית, הכללית,
החל ולהגשמת המעצמות ארבע התייעצות

מועצת־הביטחון. טת
הפעם, פירטה, לא ברית־המועצות אולם

 רבת־פירו־ החלטה לאותה שלה הפירוש את
 כללית תשומת־לב עורר זה וגם — שים

 עמדה קודמים במכתבים הדיפלומטים. בקרב
 כל של גמור בפינוי הצורך על מוסקבה
חי נותן החדש המכתב הכבושים. השטחים

 עתה מוכנה ברית־המועצות כי לשמועות זוק
ישראל. לטובת קטנים לתיקוני־גבול

מעמ זזה ברית־המועצות הכללי: הרושם
 מטעם ההסדר להצעת כהכנה הנוקשה, דתה

 משתדלת סיבה אותה בגלל המעצמות. ארבע
זו. תזוזה ולהעלים לטשטש ישראל ממשלת
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 אלקטרוני, ספורט שעון — אלקטרוניק ?11 516 טיסו

 בפני עמיד זעזוע. כל מפני כפולה הגנה תאריכון. עם
 — חודש 12 במשך תקינה לפעולה אחריות מים

(מתיחה). בדריכה צורך ללא

ו של הגדול הפרסים במבצע השתתף ס י ט
המוסמכות טיסו בחנויות פרטים

נפתחים החודש

ל
ת י ש ע מ

 מבנה כולל חודשים, 6 — שלבים 2
 הרכבה אנטנות תיקונים, המכשיר,

וכוון.
.5—8 ; 9—1 :והרשמה פרטים

פוליטכניקום
חולון רייג ן חיפה ן תייא
סוקולוב ביאליק לוין שמריהו 17 ברגר רחוב

56 42 30 1 55 אלגבי מפנת

ם י ״ ת "33 רוטשילד ב 1 נונבא בר ת פ

הטלויזיה
הטובה
בעולם
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