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 מעמידה ש״פזגז״ וכיריים תנורים 29 של העשיר המבחר מתוך אחד רק זהו

.מובחרים כולם — וכיריים תנורים 29 גברתי. לרשותך, .  משוכללים כולם .
 הטוב. הטעם ומירב• המודרני הסגנון מיטב לפי ומעוצבים

 רגדגווני ממבחר ולהתפעל לראות תוכלי הארץ רחבי בכל ״פזגז״ בחנויות
.משפחה גודל לכל המותאמים וכיריים תנורים של . .מטבח גודל לכל . . . 

.. לכל ב. צי ק  עיניך! במו ותראי ״פזגז״ בחנות בקרי ת
כי מוכיחים דייקנית ואספקה יעיל שירות מעולה, איכות
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כימיים לבורנטים | במגמות מקצועי תיכוו
 גרפיקה-שרטוט דדיו־אלקטרוניקה
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 על האמת את לדעת מפ״ם רצתה כמונו,

 בן־גוריון, ממשלת של מסויימות שלוחות
ב המדינה ראשי עושים מה לדעת רצינו
דמותה. על להיאבק כדי שמנו,

 שד מסימני־ההיכר אחד זה היה
ביט שמפלגה בן-גוריון, מישטר

 שכללה מפ״ם, כמו מובהקת חונית
ומר הפלמ״ח אלופי בל את אז

 ראתה העובדת, ההתיישבות בית
 משלה. פרטי מידע להובי!? צורך

★ ★ ★  מסקנות אז הסקנו למפ״ם, ניגוד, ך*
לנו. שנודע ממה

 איבר על מלחמה הכרזנו אנחנו
 ״מנג■ המושג את המצאנו הראל.

 של מערכה ניהלנו החושך״. גנון
מעשיו. לגילוי רבות שנים

 למלחמה יעיל מוסד לקיום התנגדנו לא
המפ לריגול קץ לשים תבענו אבל בריגול.

ה את חשפנו פנים. כלפי והפוליטי לגתי
מפ למטרות ביטחוניות בסיסמות שימוש
 לה שהדבקנו תופעה — ופרטיות לגתיות

״ביטחוניזם״. המונח את
 את הכחיש שבן־גוריון בשעה

שרות-הביטחון, של קיומו עצם

 הוהיי ״תשגרס בששר ישרי
\דופןן2הןזי גזבוריגרו בשבגש

לה רשמי, מעמד לו לתת תבענו
 לפרסם דמוקרטי, פיקוח עליו טיל
 בראשו, העומד האיש שם את
ממש. של באחריות שיישא כו*י

 לבדנו, לגמרי עמדנו שבה זו, מערכה
 עד ביוקר. לנו עלתה והיא מסוכנת, היתד,
 פצצות שלוש הטמין מי ברור לא היום

 ופצעו התפוצצו מהן ששתיים במשרדינו,
 שלום את באלות תקף מי ברור לא עובדים.

עצ את ושבר לילה, בחשכת ואותי כהן
פעו את לבצע ציווה מי ברור לא מותינו.

 שאנחנו והעיקוב, הבילוש ההאזנה, לות
רב. זמן במשך מהן סבלנו

משה לגבי כזה ביטחון אין אולם
 ב־ מרכזי איש ,1954 מאז היה, הוא דיין.

ואיסר. בן־גוריון של מישטרם
 את כיום סולל שהוא טוען, עצמו איטר

 רפ״י ממשיכי רשימת דיין. בפני הדרך
לדיין. קרש־קפיצה לשמש כדי בגלוי, הוקמה

 בפולחן־האי־ דוגלים הממשיכים
 עתה כבר העולה דיין, של שיות

בן־גוריון. של פולחן־האישיות על
 שלהם הבילוש במיבצעי עתה מתגאים הס

 תקוותם את מסתירים ואינם ההיא, בתקופה
זוהרה. במלוא תתחדש תקופה אותה כי

 רפה, בשפה דיין, הסתייג שעבר בשבוע
הממש ״הסתאבות״ על הראל של מדבריו

בה. חבר הוא עצמו שדיין — לה
 במילה א,? הסתייג לא הוא אכל
 בשטח הראל של מגילוייו אחת

הבילוש.
למחשבה. מעורר זה

מפחיד. די זה מזה: יותר


