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 סודי מבצע בראש יצא ״1 ״סטארדאסט החללית מפקד

 החללית נורתה נבדה משדות החיצון. החלל לכיבוש
 המבצע על מלאים פרטים הירח. לעבר ״1 ״סטארדאסט

הבא. בשבוע כבר - הנועז

 מונה אתה ־האם
? בלילה שטווים להנץ

 מאלצים *הלימודים וחומר הבחינות מעמסת האם
 ספרי וגיאוגרפיה, היסטוריה ספרי לקרוא אותר

יום? מדי ארוכות שעות במשך עזר, וספרי קריאה
 מיוחדות הדרכה שיטות בעזרת כי לך, ידוע האם
,4—2 פי הקריאה מהירות את להגדיל ניתן

 מיוחד מודרני וציוד אלו, חדישות שיטות
 בארץ עתה מופעלים הקריאה, כושר לפיתוח

הקריאה. לשיפור הישראלי המכון ע״י
 תלמד המכון של מהירה לקריאה בקורסים

 יותר טוב לקלוט )4—2 <פי יותר מהר לקרוא
יותר. טוב אותו ולזכור החומר את

 ייערך ושמינית שביעית שישית, לתלמידי מיוחד קורס
. המחיר הפסח. בחופש  בלבד. ל״י 90-
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־3־* מ בע הקריאה לשיפור יטראלי ממן
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 הפסוק את אמר מי — ניחושים שלושה
— ישראל־בון? יחסי על הבא

 המיוחדים, וההסנמים שההסדרים ״יתב!
ב עולים גרמניה, לבין בינינו הקיימים

 היותם בעצם אך רגילים. קשרים על ערכם
 חד־פעמיים גם להיות הם עלולים מיוחדים,
מברא להתקינם צריך פעם מדי וזמניים.

. שית . .
 כי שסברו בינינו, אלה כי מקווה ,אני
מדי קשרים על עדיף בטחוני לסיוע הסדר
 רעוע הוא כמה עד נוכחו תקינים, ניים

 שממשלת הדבר מוחשי ומה ובלתי־מחייב,
 איתנו ולערוך להמשיך תרצה לא גרמניה

 קרחים נישאר זה במצב מיוחדים. הסכמים
 רגילים ומקשרים המיוחדים ההסדרים מן
יחד.״ גם

 לקוחות אינן אלה מילים ניחשת. לא לא,
 חצי לפני ),1412( הזה העולם של ממאמרו

 טי־טי־ג׳י״ ״עיסקי הכותרת את שנשא שנה,
 פעמים כמה שם הובע רעיון שאותו אף —

דומות. במילים
ה למטרה. קלעת לא השני בניחוש גם

 העולם של ממאמרו גם לקוחות אינן מילים
 שהיה זנות״, של ״פסיכולוגיה )1420 הזה

עצמו. זה רעיון להבעת כולו מוקדש
 תצליח. לא כי ולנחש, להמשיך תנסה אל

 דיין, משה של ממאמרו לקוחות המילים
בהארץ. השבוע שהתפרסם

 חבר כשהיה כך דיבר לא דיין אמנם,
 כאשר גם פיו את פתח לא הוא הממשלה.

 במאמר חודשים, חמשה לפני הארץ, אמר
 פרס ״מר פרס: שמעון על נלהב תשבחות

. עם דיפלומטיים ביחסים רוצה אינו . . ן ו  ב
ידי תוך הקיימים, היחסים המשך בעד הוא
ה לישראל יש אלה שביחסים ברורה עה

 שהיום הדגשה ומתוך הדרושה, תועלת
מסויימים.״ בשטחים לגרמניה ישראל זקוקה
 כש־ ,עכשיו רק הדברים את אומר דיין

 וכאשר המעשי, מתוכנו התרוקן הוויכוח
פרס. שמעון על מרוגז הוא

לא. לעולם מאשר מאוחר מוטב אך
★ ★ ★

 מי — בניחושים כבר עוסקים אנו ואם
הבאים: הדברים את אמר

 וערב ישראל בין שלום של הסדר ״כל
 ירדן, את שתכלול קונפדרציה לכלול עשוי
וישראל.״ רצועת־עזה המערבית, הגדה

העברי? המינשר אתגר? הזה? העולם
דיין. ממשה שוב לקוחות המילים — לא

 כקטע השבוע, בדבר השבוע התפרסמו הן
להופיע. העומד מספר־ראיונות

 בדרך דיין משה ימשיך אם — יודע מי
 הימים ברבות להצטרף הוא עלול עוד זו,

השמית. לפעולה
ש בתוקף דיין הכחיש ראיון באותו אגב,
 על וגמרנו״. .זבנג הסיסמה את המציא

 מטבע- מסייעת. עדות להעיד יכול אני כך
כהג הזה, העולם על־ידי הוטבע זו לשון
 דיין כה. עד דיין של עולמו להשקפת דרה

מעולם. בו השתמש לא עצמו
★ ★ ★

 לראשונה משנתגלתה שנים, ארבע לפני
כתב לגרמניה, העתים של מכירתם פרשת
):1238( הזה העולם

 סעיף הוחסר המכירה בחוזה כי ״מתברר
 בינלאומי חוזה בכל בל־יעבור תנאי שהוא

הקונה על האוסר הסעיף נשק: למכירת
 הוחסר אס אחרת. למדינה הנשק את למכור

 משמע: ברורה. כוונה בכן היתה זה, סעיף
לגרמניה.״ מלכתחילה נועד לא הנשק

 עצמם הגרמנים הודו האחרונות בשנים
 את לקנות חייבם לא צבאי צורך שום כי

 זאת עשו הם הישראליים. התת־מקלעים
 מכירת בעצם ראו הם פוליטיות. מסיבות

ל יהודית תעודת־הכשר ישראל מצד הנשק
החדש. הגרמני צבא

זה: ברעיון המשיכה כתבה אותה
 תת־מקלעיו את למכור רשאים ״והגרמנים

המו לרוצחי — שיחפצו לסי גל עוזי של
ב פאשיסמי לדיקטטור או באפריקה, נים

 גמאל של לצבאו גם ואולי אמריקה, דרום
סיני.״ בגבול עבד־אל־נאצר

ה ההשערה למקרא אז חייכת כי יתכן
 עלול ישראל מתוצרת נשק כי פנטסטית,

 ה־ הצבא בידי הימים מן ביום להימצא
 יתכן הכל כי התברר השבוע אך מיצרי.

פרס. שמעון של בממלכתו
 בגליונו מסר ניוז־וויק האמריקאי השבועון

 המערב־גרמניים שירותי־הביון כי האחרון
 בתת־מקלעים צויידו מצריים שחיילים גילו

 גרמניה כי גילה מקור אותו ישראל. מתוצרת
 ספקי וכי לסודאן, עוזים מכרה המערבית

 לצבא כנראה, אותם, מכרו סודאנים נשק
המיצרי.

★ ★ ★
 בארצות הנעשה על הידיעות בכל לא

בשירותם להסתפק אנו חייבים הערביות
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בינ סוכנויות־חדשות או זרים, עתונים של
יש בין המוחלט הניתוק אף על לאומיות.

 קשר קיים הערביות, המדינות לבין ראל
 אינפורמציה מקורות לבין זו מערכת בין

 מסוג קשרים גם יש אבל חשובים. ערביים
 בשני התבטא קשרים של זה סוג אחר.

הזה. בהעולם סיפורים
 פארוק, המלך מות על הגדולה הכתבה
 ידיעות שפעה שעבר, בשבוע שהופיעה

 בידי נכתבו כי שהעידו וקטעי־הווי, קטנות
ה מחבר כהן, שלום היטב. שהכירם אדם

 הוא מקרוב. הזה ההודי את הכיר כתבה,
 בהיותו כי מקרוב. פארוק את הכיר גם

 צעיר חברו־ללימודים היה במצרים, תלמיד
 איברהים של אביו אל־מהדי. איברהים בשם
 המישמר מפקד אל־מהדי, באשא עוסמן היה

 האחרון הרמטכ״ל מכן ולאחר המלכותי,
 הנאצרית. ההפיכה לפני המצרי הצבא של

 של בארמונו לבקר לו איפשר הבאשא
מקרוב. המלך את לראות פארוק,

 שלום בידי נשארה תקופה מאותה כמזכרת
ב זפארידה פארוק מלכותית: תמונה כהן

היא: הנה הצעיר. זוהרם מלוא

ופארידה פארוק
 במרחב במדור המופיע השני, הסיפור

 לקו ישראלית האזנה על מספר זה, בגליון
 הסיפור פאלוג׳ה. בכיס המיצרי הטלפוני

— כהן שלום בידי נכתב לא

 על־ידי זו האזנה נוטרלה בה הצורה על
 שעה השבוע, רק למד עבד־אל־נאצר גמאל
במרחב. במדור הרשימה את שערך
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