
קוצרה הודעה
דה־ הגנרל בין ההיסטורית הפגישה שעבר׳ בשבוע סוף־סוף, נערכה רבים עיכובים לאחר

עבד־אל־נאצר• וגמאל גול

המיתרס עברי משני
 אמר שבוע׳ לפני שנערכה הרוח בוועידת

 היתד, ׳׳הממשלה בדר: יוחנן חבר־הכנסת
 חבר־ ורק רבים, לוויתורים העת כל מוכנה

עבד־אל־נאצר.״ — זאת מנע אחד ממשלה

 ב־ שלשום שנערכה ה״פתח״, בוועידת
 ״ממשלת עראפאת: יאסר אמר רבת־עמון,

 רבים, לוויתורים העת כל מוכנה היתד, ירדן
בגין.״ מנהב — זאת מונע אחד שר ורק

נכרו - שנכרו מה
 אין אבל נעים, לא מאד זה הלב, לי כואב
 טובה מילד, להגיד מוכרח אני — ברירה

וייצמן. עזר על
האחרו בשבועות

 במדור טיפלתי נים
שה במיליונים זה

 ו־ ,ביזמה ממשלה
 של במכוניות־הפאר

 לציין מבלי השרים,
החשו העובדה את
 ויתר אחד ששר בה
 הדודג׳־מה־שמו על

 60<כ־ הסטאנדרטי
שהממ ל״י), אלף
לר העמידה שלה

ב והסתפק שותו,
(כ־ טריומף מכונית

 שר. היותו בטרם נסע שבה ל״י), אלף 20
 שהאיש וככל וייצמן, לעזר כמובן, הכוונה,

ש להודות עלי בעיני, חן מוצא אינו הזה
הכבוד. כל לו מגיע זו בנקודה לפחות

 להצטרף לשעבר שר־ד,תחבורה של סירובו
הת עורר היוקרה, לקראת המכוניות למרוץ

 ורבים השרים, שאר בקרב רבה מרמרות
 את להסביר ניסו הבכירה הפקידות מבין

 הוא שעזר בעובדה המהפכנית הפגנתו
״שוויצר״.

רבו־ אבל, נכון. זה — שוויצר שהוא זה

 20,000 למדינה העולה שוויצר מוטב תי.
 60,000 ינו העולה נפוח באלון מאשר ל״י,

פר כשגח״ל ל״י.
נש מהממשלה, שה
 מכוניות- בעלי מו

לרווחה. הפאר
 מר של הטריומף

לע התחיל וייצמן
ה על לכולם לות

 עוד הוא עצבים.
 להוכיח היה מסוגל
משלמי־המי־ לציבור

ב שר שאפילו סים
ארובות, רגליים על

 הזמן רוב הנמצא
ל מסוגל בנסיעות,

ב עבודתו את בצע
ב הנמצא פרימיטיבי, בכלי־תחבורה יעילות
ומדד. חמור בין הדרך מחצית

 להניח וייצמן עזר ניסה טועה, אינני אם
 יסתפקו לפיה הצעה, הממשלה שולחן על

 ההצעה קטנות. במכוניות הממשלה שרי
ל אפילו הגיעה לא טועה) איני אם (שוב׳

דיון. כלל
 טובות מילים כמה אמרתי — לכם הנר,

 את לעשות לא מבטיח אני וייצמן. עזר על
 תהיה לא באמת כן אם אלא — שוב זה
ברירה. כל לי

העולם את שירעיש מיסמר עוד
 מדהים. מיסמך לידי הגיע שעברה בשנה

 א־פשרד, לא לידי המיסמך הגיע שבה הדרך
 שיש מראש הנחתי מהימנותו. על לעמוד לי

 על־ זוייף שהמיסמך סבירה אפשרות כאן
האמרי הביון כגון זר, שרות־מודיעין ידי

קאי.
 אז החלטתי הנושא של רגישותו בגלל

ה לי תינתן אשר עד המיסמך את לגנוז
ו מאחר אך מהימנותו, על לעמוד אפשרות
 המגלה מיסמך בעיתונות פורסם לאחרונה
 ה״סי־איי־אי* של נסיונותיה את לראשונה
ל לביון) המרכזית האמריקאית (הסוכנות

ומאחר שר־ד,ביטחון׳ את ריגול לעבודת גייס

וההשמ הכוחות איזון בשמירת דוגל ואני
 חובר, רואה אני והמערב, המיזרח בין צות

 שהגיע המיסמך נוסח את כאן לפרסם לעצמי
לידי.

 נושא קיריליות, באותיות הכתוב המיסמך,
ביותר). (סודי ״אוצ׳ן־סקרטני״ הכותרת את

המכת ניר של הכותרת מופיעה מתחתד,
 מיניסטריון — ״המיפקדה של הרשמי בים

פעו על הממונה תת־מזכיר משרד — הצבא
מוסקבה.״ — ביון לות

 ,,־ המפלגה של הרשמי הסמל מכן לאחר
ו סוגר) מאחורי ופטיש (מגל קומוניסטית

.1.4.1956 התאריך: תיוק. סימן
(הראל).״ גאלכרין אייסר ״הנדון:

 כרית־המועצות. שגרירות ושלום. תרבות לענייני הנספח ״אל:
ישראל. רמת־גן.

 עם התייעצנו גאלסרין־הראל, איסר לנכי שאלתכם עם בקשר .1
 לנו הודיעו והם לביון), המרכזית הסובייטית (הסוכנות הק.ג.ב.

 התיכון. במיזרה שניהלנו עדינים ממיבצעים היטב להם ידוע שגאלפרין
 כארי איפר של פעולותיו להבשלת הקלעים מאחורי פעל הק.ג.ב.
 את גאלפרין על להקל כדי שילוח, ראובן של דמותו והמעטת (הגדול)

תל־אכיב.״ ממשלת של הביטחון שירותי על הממונה תפקיד קבלת
 משותפים מגעים של נאותה צורה למצוא אפשר כי סבור הק.ג.ב. .2
 הוראה יתן הק.ג.כ. קודמים. כמיקרים לנהוג בהתאם גאלפרין איפר עם

 במגע איתף יבוא והלה )0018 הכנסת (חבר בירושלים לשליחו
״לאשה״. עתון של המכתבים מדור באמצעות

 מלאים סרטים כיון ענייני על הממונה תת־מזכיר למשרד הודע .3
 לו אמור מצירו, כסרוב ותתקל כמיקרח איפר. לגבי תובניווזד על

על המידע את כזמנו לו שמסר ,x ולאדימיר כשם מדבר שאתה

 שהביאה פעולה עימו ושיתן? מפ״ם מנהיגי של המחתרת פעולות
בר. ישראל של למעצרו

 לאחר דקות חמש תוף אוטומטית עצמו את ישמיד זה מיסמד .5
המעטפה. פתיחת

 סרגייכיץ׳ סרגיי - ביון פעולות על הממונה תת־מזכיר כשם ״(חתום)
חתירה.״ פעולות מחלקת ראש מטכ״ל, קולונל, באקונוב,

י • • •
אמי הוא זר. שמיסמך בטוח הייתי אילו

 הייתי עויין, פרובוקציה מעשה ולא תי,
ל ניסה הסובייטי הביון כי למסקנה, מגיע
 ממנו ולסחוט הקטן איסר עם מגע קיים

 לו, שהוגשה העזרה תמורת שיתוף־פעולה
 במיסמך, אין נכון, זה אם אפילו כביכול.
הר איסר של תשובתו על רמז שום כמובן,

 ספק ואין אליו, פנייה היתד, אמנם אם אל,
שלי תשובתו היתד. כזה שבמיקרה בליבי

בהחלט. לית
ה המיסמך תוכן את בזה מפרסם אני

 מר את בו לנגח כדי לא הסודי, סובייטי
 שנות את אשכח לא שלעולם הראל, איסר

 ישראל, ביטחון למען הברוכות פעולותיו
האמריק רק שלא לציבור להוכיח כדי אלא
ה הפקידות בקרב מרגלים לגייס ניסו אים

 בכך להחזיר מקווה ואני בישראל, בכירה
 בין כה עד קיים שהיד. ההשמצות איזון את

החופשי. וזהעולם המחר עולם
 ב־ הציבורי תפקידי ובתוקף זו, ברוח

 בזה מפרסם הריני גלובאלי, מנהל־חשבונות
כהוזייתו. ד,סנסאציוני המיסמך את

גלר אורי של מדהים מיבצע
 אורי של פגישתו שפרשת אחדים ימים זה

מע שהנציח והתצלום לורן, סופיה עם גלר
 מי מנוח. לי נותנים אינם זה, היסטורי מד

 התעלומה פשר את מבין הייתי אם יודע
ה לוטו, פרופסור לעזרתי בא לולא הזאת,

ש וטלפאטיה, להיפנוזה הבינעירוני מומחה
העניין. את לי הסביר
 אמר גלר,״ מר של גדול מעריץ ״אני

 מתל־אביב נהיגה כדי תוך לוטו, פרופסור
ה המערכה ״כל עצומות. בעיניים לרמת־גן
 של בקינאה מקורה בעיתונות, נגדו מתנהלת

 בהיפנוזה לעסוק המתיימרים מאחזי־עיניים,
ובסלפאטיה.

ה הדורות שרק גאון׳ הוא גלר ״אורי
 אנשים הישגיו. את להעריך יידעו באים
(הס בטלקינזיס י בעולם היום עוסקים רבים

 יד), מגע ללא ממקומם, דוממים חפצים טת
 כוח את להפעיל הצליח גלר אורי רק אך

בני־אדם. על הטלקינזיס
בחברתה גלר מר נראה שבו ״התצלום

 להישג מדעית הוכחה מהווה לורן סופיה של
 לא שהיא טוענת לורן הגברת זה. מדהים
 בחברתו. הצטלמה ולא גלר מר עם נפגשה

א מה זד. י ה  שהיא מאד יתכן חושבת! ש
 אך זו, לפגישה בהכרה מודעת היתד, לא

 אותה להזיז הצליח גלר שאורי משוכנע אני
מ התצלום, לתוך הטלקינזים) כוח (בעזרת

בכך. הרגישה שהיא בלי
 בביתה ישבה שהיא בשעה מבין? ״אתה
 הצליח פונטי, קארלו המפיק בעלה, בחברת

(ש החיצונית דמותה את להזיז גלר מר
 יישותד, של חומרית השתקפות אלא איננה

ה אל כמובן) הנפשית,
 בחברתה, ולהצטלם גן,

ב תרגיש שהיא מבלי
 טלקינ- לא זר, אם כך.
 אז הומו־מוטורי, זים
 ט־ זה מה יודע לא אני

הומו־מוטורי!״ לקינזיס

לדוש מוסר מטיף דוש
 מר פירסם שעבר שישי מיום ב״מעריב״

 פילוסופית דיסרטאציה (דוש) גרדוש קריאל
 בקרי- האנטישמיות נושא על בשחור״לבן

קסורות.
ו הרוסים הקריקטוריסטים נגד יוצא דוש

 ה״שטיר־ מסורת מיטב לפי אשר, הערבים
אב־ ביהודי לראות ממשיכים הנאצי, מר״

ערכית קאריקטורה

 דוחה, עלוב, ״יצור סלידה׳ מעורר טיפוס
בלתי־אנושי.״ כמעט

ל מזמין, היהודי את כך להציג הנסיון
 יצר של הגיונית מסקנה דוש, של דבריו

 בן־אדם אינו זה מכוער ״שרץ השינאה:
 אותו!״ לדרום רצוי, אפילו מותר, כמונו!
 ״לעורר האלה הקריקטוריסטים של מטרתם
 המפלצת את להעיר שלם, עם לגבי סלידה

 קבע השוכנת הגזעית השינאה של הרדומה
 ביותר.״ והמעודן המתורבת אף אנוש, בלב

 באוזנינו השמיע ואמיצים נאים דברים
 למה סוף־סוף מבין אני עכשיו גרדוש. מר

 מצייר שהוא כסי הערבים את' דוש מצייר
מנ עמוקה פסיכולוגית מטרה ואיזו אותם,

 נדמות הערבי הצגת על־ידי להשיג הוא סה
 ובלתי־אנושית סלידה מעוררת דוחה, נלעגת,
כמעט.

 שהם כפי הערבים את מצייר הוא בעצם
 ברגע אותי שמעסיק אותנו/*ומה מציירים

 או מהערבים, דוש !מי?1 למד מן הוא: זה
 ינקו הצדדים שני אולי#1א ממשל־ הערבים

אחד? ממעיין השראתם את
 אחת, מדוגמה ליותר מקום לי אין לצערי,

 למצוא יתקשו לא ודאי הגזענות חוקרי אך
 של האינסופיים ״בכתביו נואפות דוגמאות

גרדוש. מר

דוש של קאריקטורח


