
יתוש. בגלל התחילה העולם גאולת
 2 המיראז׳ של האוויר ממוזג לתא־הטייס היתוש הגיע איך

 שהוקמו ועדות־החקירה לגלות הצליחו לא — הישראלי
 עולם שריבון כשטענו צדקו שהדתיים שהוכיח מה כן. אחרי

בעניין. התערב ובעצמו בכבודו
 זלמן הנזיראז/ טייס את עקץ היתוש יהיה, שלא איך אולי.
 משגר־ הדק על בלא־משים לחץ המופתע וזלמן זיתוני,

הטילים.
אר את והרג 3סאם טילי במחפורת פגע המופתע הטיל

שם. הרוסיים הצוות אנשי בעת
 היתה בממשלה שאחזה ההיסטריה פאטאלי. אסון זה היה

 אולטי־ לירושלים הגיע ההפצצה לאחר שעות חמש מוצדקת.
ה ארבעת יוחזרו לא שעות שלוש תוך אם רוסי: מאטום
 באופן ברית־המועצות תפעל — לתחייה הסובייטים חיילים

 כבר נמאס המחורבנת. הציונית התוקפנות לחיסול ישיר
מכם.

ן ̂י ̂־ ־
 שמי את כיסו הראשונים הרוסיים הצנחנים אלפי חמשת

בבוקר. בארבע למחרת ישראל
 סחרוב, אברמוביץ יעקב קולונל מפקדם, היה כבר בשש

את צה״ל לרשות מעמיד כשהוא צה״ל, של הכללי במטה

למחשבה נוסעי□
 אימרות על פאראפראזות של ראשון מישלוח

ל״י. סו של בפרס לבטוב דינה הקוראה את מזכה
 י י1ט זזז — המרעה

 י עושך וזי מכרב מה אריה בווב
 האבא את היודעת — ? זוכתה איזוהי
י הבורר ־2ש

 בכיגזו, — ניכר הארגז דבריגז בשרושה
 שרו. האצבעות ובבוביעת בכועו

 ריאתה. ויעשה — ישורון וישתן
ר \2\2תזד ואר — בשתן בריות כשות

תל-אביב לבטוכ, דינה נברות

 להצטרף סירבו האחרים 3000 אנשיו. מבין היהודים אלפיים
מדיני. מיקלט רק ביקשו לצה״ל,

 שש משעה החל (שהפך סחרוב קולונל של עצתו בעקבות
 מתנדבי לגיון מפקד ירחי, (ינק׳ל) יעקב לרב־סרן בבוקר

 לרכבת בקשה ובו לוושינגטון, בהול שדר שוגר חוץ־לארץ),
 כנבון. הוכח זה זהירות אמצעי מזון. מיצרכי עם אווירית
סוב כוחות מדינת־ישראל את תקפו הבאות היממות בשלוש
 שלושה מלבד חייל. אלף 180ב־ שהסתכמו מגוונים ייטיים
 בשעת שטבע אחד מארינס ולוחם רגלם את ששברו צנחנים
 פחד אך לשחות, ידע לא שהוא {התברר מהנחתת הירידה
 השאר כל רוכזו למארינס), אותו כשחיילו הפה את לפתוח

בחופזה. למענם שהוכנו פוליטיים לפליטים הארעיים במחנות
ב 1970 מהפכת ההיסטוריה: נחלת כבר הוא וההמשך

 הקומוניסטית המפלגה הוצאה שבהן שם, הבחירות רוסיה,
 ברית־ הצטרפה שבעיקבותיו מישאל־העם לחוק, מחוץ אל

 חוקה וקבלת ארצות־הברית, של 53ה־ כמדינה המועצות
 שהיתוש ברורות נאמר בה במדינת־ישראל, ראשונה כתובה

 הקב״ה, של ידיו מעשה היה מהבוץ ישראל עם את שהוציא
ש עד — ב׳ סוג אזרח מעתה יהיה לא־דתי יהודי כל ולכן

 מתפלל שהוא מהגבאי אישור ויביא פיאות לגדל יסכים
ביום. פעמים שלוש

השבוע יומן
העתונות) (מן

ס ו שי י  משא- מצהל גח״ל של הליברלי ״הפלג : שלי
 של אפשרות לקראת העצמאיים הליברלים עם ומתן

הממשלתית.״ מהקואליציה חרות ופרישת גח״ל פירוק
ם ו עי י בי  בהקמת דנה הממלכתית ״הרשימה :ר

העצמאיים.״ הליברלים עם מערך
 עומד גח״ל בי מכחישים ״הליברלים :חמישי יום

 של אפשרות הליברלים בוחנים זאת לעומת פירוק. בפני
הממלכתית•״ הרשימה עם פעולה שיתוף
ם ו שי י ה הרשימה העצמאיים, ״הליברלים :שי

מלו גוש להקים עשויים החופשי והמרכז ממלכתית
. . . ד ה מהליברלים פלג לקלוט מובנה תהיה גח״ל כ

העבודה." למפלגת יצטרף השני הפלג עצמאיים.
הכחשות). וניסוח למגעים (מוקדש :שבת יום
בשלי השיבו העצמאיים ״הליברלים : ראשון יום

 הרשימה עימם. להתאחד החופשי המרכז לפניית לה
גח״ל." עם תתאחד לא כי הודיעה הממלכתית

ה יתפרק. לא גח״ל כי הודיעה ״חרות :שני יום
 העצמאיים הליברלים בהצעת ידונו כי הודיעו ליברלים
עימם." להתמזג
 להתאחד הסכמתה על הודיעה ״גח״ל :שלישי יום

 עם להתמזג תסכים שלא הודיעה מפ״ם המערך. עם
 משא- מנהלת הממלכתית הרשימה אגודת-ישראל. פועלי
 עם מגעים מקיימת מק״י לרק״ח. להצטרפות ומתן

החופ המרכז משותף. פרלמנטרי גוש להקמת המפד״ל
העצ והליברלים גח״ל אל להתפלג באפשרות מעיין שי

עצ על לשמור מובנים העצמאיים הליברלים מאיים.
 מפלגת אליהם. תצטרף לשעבר שרפ״י בתנאי מאותם
 והאחווה. הקידמה סיעת אל להצטרף מוכנה העבודה
בפילוג.״ מאיימים והחקלאות השיתוף

דגיקסון שדר
ירושלים. הקריה, ראש־הממשלה, משרד

ץ: חו ה ״ ר פאנ אין אמר? שניכסון מה ״שמעת ש
טומים!״

 ״אין?״ ראש־הממשדה:
״אין!״ שר־החוץ:

 מה כך? על הודיע הוא ״איך ז ראש־הממשלה
הנוסח?״ הוא

ניכסון הנשיא המדוייק. הנוסח ״הנה 1 שר״החוץ
 בוגדת היא אם גדולה, להישאר יכולה אינה אומה אמר:

 והש־ שלנו הכישלון ידידיה. את ומזניחה בריתה בבעלות
האח חוסר את ספק ללא יגבירו במיזרח־התיכון פלתנו
 יעדיהן את זנחו שטרם קטנות מדינות אותן של ריות

 בו מקום בכל אלימות יצית זה העולם. על להשתלטות
השלום.״ על לשמור התחייבויותינו עוורות

 שניכסון מה בדיוק זה ״אבל :ראש־הממשלה
הפאנטומים!״ אה לי הבטיח כאשר אמר

 בעלות- הן מי אז לך אמר לא רק ״הוא :שר״החוץ
אמריקה.״ של בריתה

אומרים?״ הם מה ״והערבים, :ראש״הממשלה
 את לניכסון שלח נאצר, מצרים, נשיא :שר״החוץ

 רב־ הנאום על אותך לברך רוצה ,הנשיא הבא: השדר
 במהרה תצליח כי תקוותו את ולהביע שלן המשמעות

 ארצות־הב־ נשיא נאום במיזרח־התיכון. השלום בהבאת
שו קטנות מדינות ומחזק שמעודד משפט גם מכיל רית

 עצמאותן את לקיים החותרות כולו, בעולם חרות חרות
 ארצות׳ — גדולה דמוקרטיה לאותה עיניהן והנושאות
הברית׳.״

ש השדר נוסח בדיוק זה ״אבל :ראש״הממשלד!
ויאט־נאם!״ בעניין לניכסון שלחתי

 על מתחרטת שאת להגיד רוצה לא ״את :שר־החוץ
עכשיו?״ דווקא ההוא השדר

 הנה מתחרטת? פתאום מה ״אני? :ראש״הממשלד!
א :1969 בנובמבר בכנסת שאמרתי מה ל . . .  חשוב, ,

 זח נקבל. לא — נקבל לא נקבל. — פאנטומים נקבל
חשוב!״ דבר לא בכלל

השבוע נערת


