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א ז בבית לשבת 1 מה אז  — ל

 בלמברטה למברטה. לך יש אם
 בלמברטח לדיסקוטק. מגיע אתה
 הביתה החברה את לוקח אתה

 אתה בלמברטה הקטנות. בשעות
 הלמברטח עם ולכדורגל. לים מגיע

 — חדש אדם אתה שלך היפהפיה
החול. ובימי בשבת
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במדינה
העם

 במוסקבה? צה״ל
ברירה! בלית רק

למצ הסובייטית החדירה בעיקבות ״אס
 ברית־ בין מלחמה לפרוץ עלולה ריים

 לכבוש ייאלץ וצה״ל וישראל, המועצות
 על האחריות מלוא תיפול — מוסקבה את
 ממשלת ברית־המועצות. ממשלת יעל כך

 אחריות כל מראש מעלית מנערת ישראל
זו!״ להתפתחות

בירושלים, השבוע הושמעה לא זו הודעה
 איש מפתיעה היתד, לא הושמעה אילו או
 צבו־ יותר קצת כי אם זו, ברוח דברים כי

ממשלתיים. דוברים בפי נשמעו עים׳
 את להבין היה אפשר אותם!" ״נדפוק

 ישרי אזרחי של האינסטינקטיבית תגובתם
ה האיום על ריגשית בצורה שהגיבו אל,

 העומד בריא ציבור כל כמו החדש. סובייטי
אותם!״ ״נדפוק התגובה: היתה איום, מול

 עניינית מבחינה כי להסביר היה קשה לא
 בהחלט להתמודד צה״ל טייסי יכולים טהורה

 סופר־מנים שאינם הסובייטים, הטייסים עם
 ני מוגבל. הגיון זהו אולם מסגרת). (ראה

מוגב שמשאביהם ולצד,״ל, לישראל בניגוד
 משאבים הסובייטים לרשות עומדים לים,

ה מתכנני כי ספק אין בלחי־מוגבלים.
 הכוחות התערבות על שהחליטו קרמלין,

בחשבון. מראש זאת לקחו הסובייטים,
 הפחות התגובות אחת 1 מה לשם מה

ה שהמצב כך על השימחה היתד, הגיוניות
 את לנו למסור אמריקה את ״יכריח חדש

שדרשנו.״ הפנטומים
 איגד. ניבסון ממשלת בכך. בטחון כל אין
 בקולות תלוייד, היא אין להסתבך׳ רוצה

 מאד חוששת והיא קודמתה, כמו היהודים
 שהיא מכיוון הסובייטים. עם עימות בפני

 אך באה הסובייטית ההתערבות כי מאמינה
ש גולדה, ממשלת של השגיאות בגלל ורק

חזן ״כ ח
לאומיים בוגדים

 היא אין גם לעומק, מצריים בהפצצת פתחה
 מגידרה לצאת מוסרית התחייבות מרגישה
לעזור.
 ה* 50 אחר: שיקול יותר /חשוב אך

 את מכריע באופן לשנות יכלו פאנטומים
 את לא אך הישראלי־ערבי, האווירי המאזן
יבי הפנטומים אם הישראלי־סובייטי. המאזן

 שאר ובעיקבותיו חיל־האוויר, לתיגבור או
 ייצא במצריים, ברית־המועצות של החילות

בהפסדם. שכרם
 אמה מעריצי־הפנטומים שוכחים פעם לא

ל קיימת אינה מדינת־ישראל אחת: פשוסה
 מדי־ למען הפנטומים אלא הפנטומים, מען

נת־ישראל.
 עצמם. בפני מטרה מהווים הפנטומים אין

 ביטחון. היא המטרה
לא ישראל של מצבה דיין. שד רמזיו


