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 חאהרון המועד — חמישי יום
המפפים למסירת

מנ7 ר.1עוי ג1ן; ו
שוניי!• (.*וייולא ח גד׳ד־

בספורט ם דהסדרההיסור הסזעצוז

------ תודה *
 שושנה בצורת נעימה להפתעה
מה  רב, בחן ארוזה לאדו
 השלפונאית לברוריה "נשלחה

 הפירסום במשרד0
 בתל-אביב. ^״באור-ורשבסקי״

 הביע זכרוני, רפי *השולח,
 התרשמותו את זו ^בדרך

תודתו  של אדיבותה על ^ו
 התודה ואמירת לברוריה

ה ל ש  ופניה. פניה בל על |
ה מ  (האחראי מרפי שנעלם ן
 הזה״) ב״העולם המודעות *על

א ו ח  הגיעה השושנה כי |
ש מ מ  עובדים בו בזמן ן

ם מאי רסו  אצל ^הפי
 מסע על !״באור־ורשבסקי״

 תודה לאמירת שפירסום
 הבינלאומי ״הבנק ^בסניפי

"הראשון״.
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1ו?מ1 וגנשיו
 להשתמש הזמן ענשיו

!רית1הצ״ב בתחבווה
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 ט:1פש חשבון לך עשה
 הפרטית במכוניתך השימוש

״ הנו ג ו נ ע ת  מדי. ןר7י ״
ק, מחיר דל  החלפים, מחיר ה

ת  בכבישים, והטיכונים הצפיפו
מך נחסכים אלה כל  מ

הציבורית. בתחבורה
ד אגד מי ע שותך מ  לר
שך אוטובוסים ת כל במ  שעו

ם לכל היום בארץ. מקו
 1071 עצבים כסף, השן

-©י באגד

במדינה
)14 מעמוד (המשך
 ואיך מתי :ד,יחד, השאלה לחזור, שינסה

הנסיון. את יבצע
להתחלת־המיב־ המתוכנן שהמועד ייתכן

 לו לסדר דאג מישהו השבוע. היה צע
הח בשעת־השידור בטלוויזיה. ■גדול ראיון
 בליל- השבוע תוכנית :בשבוע ביותר שובה
 ההורים של הבלתי־צפוייה הפגנתם שבת.

 )15—17 עמודים לפני־כן(ראה יום השכולים
 דיין אך הראיון. של המחץ את שברה
 ■ממש־ על שלו קו־ההתקפה את גו פיתח

לת־רבין.
 קו זה היה דיין, של מיבצעיו כל במו

והיפוכו. דבר לומר שיכול דדמשמעי,
 של המרכזית התיזה גולן. או שלום

 עם לשלום ■סיכוי אין :נכונה היתד, דיין
המצ ■סוריה. עם מקביל ■שלום ללא מצרים,

 שלום ■לעצמם להרשות יוכלו לא רים
 לשלום יסכימו לא ,הסורים ■ואילו נפרד,
 ישראל. בידי רמת-ה׳גולן את ישאיר אשר
 היא: הברירה לפירוז. יסכימו היותר לכל

רמת־הגולן. או שלום
 יצחק של הקו על התקפת־סחץ ■זו היתד,

 וסוריה, ■מצרים בין להפריד המבקש רבין,
דמשק. את ולבודד קאהיר עם להסדר להגיע
הת המאזין ז דיין ■מדברי המסקנה מהי

 ■רמת- את להחזיר יש הרמז: את הבין מים
 להגיע למצרים, ■סיני ואת ■לסוריה הגולן

 ולהשאיר אלה, מדינות שתי ■עם להסדר
ורצועת־עזה. הגדה את ישראל ■ בידי
 וסוריה ■מצרים אשלייה. כמובן, זוהי, גם

 ולא הפלסטינים, את להפקיר יוכלו לא
 שטחי את להעביר מבלי שלום יכרתו
 אבל פלסטיני. שיליטון לידי והרצועה הגדה
 אינה זו בעייה כאילו פנים העמיד דיין

יוק.״ ״פלסטין של קו נקט כבעבר, קיימת.
הת הדברים, ,פני על עת. לכל דיין

 כ״ייו־ נראתה ףפרס1רבין-אלי על דיין קפת
 למילחמה, ■מוביל שרבץ רמז דיין נית.״
 רמת־הגולן. על לוותר אי־נבונותו בגלל

 אמר פנימיות, בשיחות קודמות, בהזדמנויות
 חשובה אינה שרמת־הגולן פעם לא דיין

ישראל. לביטתץ
 לאידדווקא ■אחרות, בהזדמנויות אולם

 שבשום :■ההיפך את גם דיין אמר ■פנימיות,
הגולן. מן לסגת אין ואופן פנים
 ■אדם :בעבד שהיה כמו דיין נשאר בך
 כבמי בו, לתמוך יכלו היונים עת. לכל

 מרחיקי-לכת. ויתורים של קו לנקוט שמוכן
שיכול כבמי בו לתמוך יכולים הניצים

צרפתי עד־מלד
יינקה לא המלשין

■שתו ימנית־דתית קואליציה בראש לעמוד
 למילחמת־ניצחון• ביל

 הוא חאוייב גם־יחד, הגילגולים בשני
רביו. יצחק :אחד

רהז חקי
ס !מ■ ־ ח■ ל הנ ון1ע0ר* ש

 בן־זוזו מאיר העוזם־התחתון איש
■העליון, בבית־המישפט זוכה

 הוציאוהו שזו הכגופייה חברי אף
בהם. יגקוס שזא כדי ?הורג,

ש השבוע בסוף עצמו שהסגיר הגבר,
:מילמל המרכז, מרחב שוטרי לידי עבר

ו1947 הזה העולם22




