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בחיבוק־ידיים

 על הממשלה, ראש הכריז פה!״ ״אנחנו
 יהיה לא עוד כל הוסיף: והוא התעלה. גדת

 שם. לשבת צה״ל ימשיך שלום,
 בחיבוק־ידיים? — לשבת

 נתנו מאד חמורים אך קצרים קרבות שני
לא. התשובה: את

ה של הדרומי בפתחה התלקח הראשון
 שתי אשכול. של הכרזתו לפני יומיים תעלה,

 מדרום, התקרבו ישראליות ופולשת טרפדות
מדי'לתע כקרובה למצרים שנראתה לנקודה

 סואץ, העיר באש. עליהן פתחו לכן לה.
 על שילמה החדשה, המפה על יישוב־ספר

והריסות. פצועים בהרוגים, יקר מחיר כך
 צירי משני הוא אף התנהל השני הקרב
 במיקרה גם איסמעיליה. המוקד: התעלה.

 היו המצרים כי האו״ם, משקיפי קבעו הזד.
 הארטילרית התגובה באש. שפתחו הראשונים

הטו הווילות, בעיר קשות פגעה צד,״ל שק
 דיווחו: בה, שביקרו זרים, כתבים בירק. בלת
 המסתובבים הבודדים האזרחים ריקה, העיר

 ב־ חמושים כשהם מלאכתם את עושים בה
תת־מיקלעים.

 שני את שניתח קאהיר, רדיו פרשן ואילו
 הראשונה שמסרתה למסקנה הגיע הקרבות,

 הערים שתי באזרחי לפגוע היתד, ישראל של
 המצרים, של המוראל את להוריד כדי —

כניעה״. של ל״שלום אותם לדחוף

רדיו
מסע

ההשמצות
 הצרה הקרב בזירת לחמו כוחות איזה

 יוני לחודש בשביעי המערבי, הכותל של
השנתי

צה״ל צנחני התשובה: את יודע ילד כל

גיבתון
וכו׳ וכו׳ ונו׳

ה מן הלגיון וכוחות אחד, מצד המסתערים
השני. צד

 באותו כי חלקית. תשובה רק זוהי אולם
 אחר קרב גם המקום באותו התחולל היום

 ראש־ממשלת בין האישי הפירסום קרב —
שלה. שר־הבטחון לבין ישראל
 שנלחשו הכמוסים, הסודות אחד רק זהו

 קול־ישראל, עובדי בקרב לאוזן מפה השבוע
 חנוך חסידי בין ההשמצות מסע במיסגרת

 ערב השבוע, כי יריביו. לבין גיבתון
 המלחמה הגיעה העובדים, לוועד הבחירות

חדש. לשיא המחנות שני בין
 זה יוכל — גיכתון חסידי ינצחו אם

 ועל ברדיו מעמדו על ולהילחם להמשיך
 ייחלש — יריביו ינצחו אם כמנהל. כהונתו
 תיקרב שלו הקול־ישראלית והקאריירה מעמדו
לקיצה.
בכותל? קרה באמת ומה

 אל הגיע דיין :החסידים מספרים
 על־ידי הוקלט והוא אשכול, לפני הכותל

 שידור אולם ההיסטורי. ברגע הרדיו איש
 לשם שהגיע עד שעות, לכמה עוכב דבריו

 התבשרו אז ורק הוקלט, אשכול אשכול. גם
 הנועזים המנהיגים שני כי בית־ישראל המוני
 גודל על ונאמו הכיבוש ביום בכותל נכחו

 גיבתון, חסידי לדברי מוכיח, וזה המעמד.
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