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 בסכס איידס למניעת
 בקננדזם! השתמש
 בטלפון ציתות למניעת

800 \/1ו̂ח9ב־ו השתמש
ם אנו גם: מספקי

האזנות לגילוי ומכשירים שירות *
 להקלטת אריני״נגן מכשירים *

שיחות
אוטומטיות מזכירות תיקון *

בע־מ דוקטור רדיו
286444 טל' ,18 עליכם שלום ודא

רפואי לייעוץ ארצי מרכז - מאל״ר
 מישטח הכוללת גינקולוגית, בדיקה

יו\.ק) מצוואר-הרחם
03/5101144 טל׳ ,14 אלנבי תל־אביב, - מאל״ר

 — נעמת של המשפטיות הלשכות
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נא״י העובדים של הכללית ההסתדרות
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ה כ רו א לשגריר הדרך ב
 )11 מעמוד (המשך

 כאן להתחכך אותם שהביאו הנסיבות
טראגיות. הן

 בחוץ והצלמים העיתונאים ריצת
הגיע! הוא לנו: בישרה
 כשגריר המשמש דובינין, יורי

 כמה מזה בוושינגטון ברית־המועצות
 דק־ תמיר, אלגנטי, איש הוא חודשים,

 של מזה יותר מעט נפוח שיערו גיזרה,
לוי. דויד

 ומייד השגריר, לפני אותי הציגו
ישראל. בענייני שאלה אותו שאלתי

 ביחידות לשוחח קבענו נדהם. האיש
 לו, דרוש שהיה הזמן זה הארוחה. אחרי
להתאושש. כדי הנראה, ככל

 דויד הבכיר, עוזרו נרתם בינתיים
מה כמה בו האיצו לעזרתי. צ׳יקוודזה,

 בלתי־שיגרתי שמשהו שהריחו נוכחים,
עיניהם. לנגד מתרחש
 היה לא שנייר(האירוע ארתור רבי
 מארגני עם שנמנה לחלוטין), יהודי

 ה־ לזכר לקום מכולנו ביקש האירוע,
 התחלנו אחר־כך באסון־הטבע. ניספים

במיוחד. ציבעוני בסלט־פירות
מתאב ״אנחנו שנייר: הספיד ברקע

הני למען ומתפללים המתים על לים
צולים..."

 אספרגוס דגים, לנו הגישו המלצרים
 ״לא ציבעונית. בעטיפה ותפוחי־אדמה

שנייר. הרב המשיך מאמץ...״ נחסוך
 האספרגוס את לקבל יכולה ״אני
 והמשיכה שלידי, הגברת שאלה שלך?"
אסון!" ״אסון! טראגית: בהבעה

 הרבים חסרי־הבית על סיפר שנייר
 אחר- לבן. יין שתינו בארמניה. שנותרו

לענות דברים, לשאת דובינין קם כך

 — הסטייט־דיפרטמנט ארצות־הברית,
ני זהו אסירי־תודה. אנחנו לכן כולם!

כש עכשיו, בפרט עבורנו, חשוב סיון
 התיאום שבו חדש, לעידן נכנסים אנו
ביותר. חשוב יהיה המעצמות שתי בין

 הוזכר חדש״ ״עידן המונח •
מנ של הביקור בהקשר רבות
 שעבר. בשבוע בניו־יורק היגך

חדש? עידן זהו מובנים באלה
 רונלד לבין גורבאצ׳וב בין הפגישה

 אך קצרה, אמנם היתה בוש וג׳ורג׳ רגן
 רבות אומר זה מוצלחת. מאוד־מאוד

 בברית־ הכלכלה פיתוח העתיד: לגבי
 גם אנחנו משותפות. עיסקות המועצות,

הא החדש, מהאלמנט נרגשים מאוד
 אם יודע אינני המעצמות. ביחסי נושי,
 עזרה של כאלה בתגובות זוכים היינו

שנים. כמה לפני והשתתפות
 הופתעתם עזרה, א־פרופו •

מישראל? שקיבלתם מהעזרה
 כמה עד יודעת הרי את למה? אבל

 עם משיתוף־הפעולה מרוצים היינו
 (שבועיים המטוס נחטף כאשר ישראל,

מהבי אז התרשמנו מאוד קודם״לכן).
סימ איזו יודעת את הישראלי. צוע

ויהו ישראלים כלפי אצלנו יש פאטיה
דים?
 שבמה לי לספר הולך אתה •

 הם ביותר הטובים מחבריך
יהודים?
 כלל מופתעים היינו ולא בוודאי!

 לארמניה. הישראלית מהעזרה וכלל
כך. על בירכנו

 בין חדש״ ״עידן •הזכרת
ו ארצות־הברית. לבין ארצך

צ׳יקוודזה ועוזר דובינין שגריר
לחשן של תקן

 על צ׳יקוודזה עמד לצידו שאלות. על
הש שהאנגלית למרות לחשן. של תקן

 כלל רעה אינה השגריר של בפיו גורה
 את יתרגם שעוזרו העדיף הוא וכלל,

 הוא התשובות את לרוסית. השאלות
למה? באנגלית. דווקא סיפק

 החברים
ביותר הטובים

 התרומם הקפה, את הגישו טרם ף*
לעב מיהרו הכל מכסאו. דובינין ₪1
 (לא אברח שלא עלי שמר עוזרו רו.

 להנציח ניסו צלמים דעתי!), על עלה
ה והעיתונאית הסובייטי ״השגריר את

בסקרנות. הביטו אחרים ישראלית".
 ביים פעם כשמדי לשאול, התחלתי

 ״תסתכל הצלמים: אחד השגריר את
היד...״ את עליה שים עליה,

לר השתדלתי אני ציית, דובינין
מילה. להחמיץ לא שום,
מהעז נרגש נשמע אתה •

לנפגעי-ארמניה. המוגשת רה
הסוביי והעם הסובייטיים המנהיגים

ההומני העזרה את מאוד מעריכים טי
 לאר־ קצווי־תבל מכל המוגשת טרית
 הטוב מהרצון מתרגשים אנחנו מניה.

נשיא על־ידי המובעת והסימפאטיה

יש עם חדש״ ״עידן בדבר מה
ראל?

ותר — להבהיר רוצה אני ראשית,
 מאוד־ עובדים שאנחנו — זאת! גישי
 למיזרח־ שלום להביא כדי קשה מאוד

 אבל לאיזורכם, חשוב מאוד זה התיכון.
עבורנו. גם חשוב זה

מדוע? •
 והמצב שכנים, שאנחנו תשכחי אל

 אנחנו לכן לנו. נוגע במיזרח״התיכון
* למען שנעשה צעד כל על מברכים  ׳
השלום.

שר  ארצות-הב- לזה, •בק
משמ צעד אתמול עשתה רית

 האם באש״ך. משהכירה עותי
 תחדש שארצך הזמן הגיע לא
 עם הדיפלומטיים היחסים את

ישראל?
 ובין ביניכם במתרחש תלוי יהיה זה

 ובשיתוף־הפ־ במיזרח־התיכון, שבניכם
 ברית־ לבין ישראל בין בינינו, עולה

המועצות.
ב הבעת דקות כמה לפני •

 משיתוך- שביעות־רצון אוזניי
האח בשבועות הזה הפעולה

רונים.
ה את היחסים, את שיפר בוודאי זה

המועד. את קירב זה אווירה.
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