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 המחרידים המיסמכים אחד לפני ונח 11*
מימי. שקראתי ביותר 1*1

 בנובמבר 19ב־ שהופיעה כתבה זוהי
ה אחד לום־אנג׳לס, של בטיינוס 1970

 בארצות־הברית. ביותר המכובדים עיתונים
 רוברט בוושינגטון, העיתון כתב עליה חתם
אחרים. בעיתונים הועתקה והיא טוט,

הכתבה: בפתח נאמר וכך
 הסיב־ כי לדעת נוכחה ״ארצווז־הברית

 חשוב שדה־מיבחן הוא הישראלי־נוצרי סוד
 אמריקאיים בנלי־נשק פגמים חיסול לשם

מתוח סובייטי נשק מם להתמודד שנוסדו
יודעי־דבר.״ מקורות אתמול אמרו כן כם

מקורות־יודעי־דבר? הם מי
 זאת: יודע מנוסה עיתונאי כל

בנ בפנטאגון, מדובר זה במיל,רה
שוכ בו וושינגטון, ליד עני, יין

 הבוהות של המיניסטריונים נים
 שלהם. והמטב״לים המזויינים

* * *  ל- לפנטאגון יש מה איפוא, קרא, *
 מלחמת־ של הקרבות לקח על הגיד ^

ההתשה.
 מאות במה נפלו בהם הקרבות

 אלפי ובמה ישראליים, צעירים
מצריים. חיילים רבבות) (ואולי

 מתוצרת כלי־נשק בכמה פגמים ״נתגלו
 היו נאמר, כך אלה, פגמים ארצות־הברית.

 לביטחון חמורות בטיות ליצור עלולים
 ההדוק שיתוף־הפעולה לאור ארצות־הברית.

ה בכל וישראל ארצות־הברית בין הקיים
 פגמים כי להניח יש הטכניים, מישורים

תיקונם. על עתה באים אלה
 על דו״חות הועברו ״לארצות־הברית

 אר־ שטייסי הסובייטיים, כלי־הנשק תכונות
 ויאט־ בשמי בהם נתקלו לא צות־הברית

 המשוכלל קרקע־אוויר המיל כגון נאם,
 מטוסי נגד הופעלו אלה טילים .3סאם־

ב הנמצאים אמריקאיים, וסקייהוק פאנטום
הישראלי.״ חיל־האוויר שרות

 של מהפלתם לקחים נלמדו למשל, ״כך׳
של ביותר הטובים הטייסים מן שניים

 למה בניגוד זה, לאזור שהוכנסו לליס,
ארצות־הברית." שציפתה
יוצ האמריקאיים רק לא אבל

הקטל: מן נשברים אים
 ׳מהיתקלויות נהנו הרוסים שגם ״סבורים

אמריקאיים, במטוסים 3וםאם־ 2סאם־ טילי

השם. ברוך תורו, מגיע פוף־סוף
★ ★ ★  יש תמיד כמובן. נהנים, כולם, א

מקופח. היוצא מישהו /
מי?

על התלוננו הבריטיים הטאנקיס ״יצרני

 יושם מלמעלה, התערבות בעזרת אילי,
 מבישה לשביתה הלוחמים, למנוחת קץ
הקר יתחדשו אולי שפני־הנסיון. של זו

ם שוב יגבר ואז בות׳ ר ז ה זרם — ה
 על המידע זרם ובעיקר הדמעות, זרם דם׳

כלי־הנשק.

ה ער הצרייע התגיע שני ת התערה ג
 במכשירי־ הצדדיס שני של השימוש ומן
אלקטרוניים.״ ומכשירי־נגד־־נגד נגד

★ ★ ★
נה־ והרוסים האמריקאים רק לא 73
מאד. נהנינו אנחנו שגם ייתכן נו.

 לעובדה הודות רק כי מסתבר
 שימשו ומצריים ישראל שחיילי

האט• הנשק לתעשיית שפני-נסיון

 טאנקים לישראל לספק ממשלתם סירוב
 אין כי למשל. צנטוריון, ■מדגם חדישים
 מאשר נשק למוכרי יותר טובה המלצה

אש.״ תחת נוסה זה שנשק העובדה
 נשבר הלב הבריטים. מיסבנים

האומלל. מצבם למראה
 לישראל טאנקים למכור להם ניתן אילו

 יכלו אז כי חשוב!) לא למצריים, (או
ללקוחות להראות יכלו טיבם• את להוכיח

הושיעו! ומארבם, אלוהים
★ ★ ★  שבחיים יודע אני תמים. אדם יני

 שאין אינטרסים משתלבים המדיניים
מכוערים. גורמים עם מבריתות מנוס

 את מושיטה קיומה, על המגינה מדינה
 לשטן. ידה

בוודאי.
בי רגע בבל לזכור חשוב אבל

 על־ נפגזוו שלהם שמטוסי־הפאנטום ישראל,
יולי.״ בחודש רוסיים טילים ידי

ו נהרג, מהם אחד הופלו. טייסים שני
 כלוא השני בעינויים. נרצח דיין משה לדברי
זמן. לכמה יודע מי מצרי, בכלא

 שמחים. הפנטאגון טבנאי אבל
 הם זה למיקרה-מזל הודות בי

 חשובים לקחים להסיק יבולים
חיי את להציל להם שיעזרו מאד,

 אמריקאיים. טייסים של הם
* ־*- *

 לנוז מזכיר זה כל ה ץץ
ב פרצה שנים וארבע שלושים לפני 1*1

 ניס־ שבה הגדולה, מלחמת־האזרחים ספרד
ה אחד — ספרדים ממיליון למעלה פו

האנו בתולדות ביותר האכזריים מאבקים
שות.

 גססו, גוועו, שמיליונים בשעה
ה הטכנאים ישבו - ועונו נפצעו

במוס ברומא, בברלין, צבאיים
 והת־ אחרות, בירות ובכמה קבה,
מנחת. מוגגו

 החדישים, כלי־הנשק כל נוסו בספרד כי
 במלחמת־ חשוב כל־כך תפקיד למלא שנועדו
 הגרמניים השטוקה מטוסי השנייה. העולם

 המקלעים, הטאנקים, מלחמת־הבזק, וטכסיסי
בספרד. נוסו כולם — התותחים

החלי שלא השותתת-דם, הארץ
 אז שימשה היום, עד מפצעיה מה

מאד.״ חשוב ״שדה-מיבחן
המאלפת: הכתבה בקריאת נמשיך

 מפרטים מורכב ביותר החשוב ״המידע
המשוב־ הסובייטיים כלי־הנשק על חדשים

והסובייטית, ריקאית

 מיוחדת לוועדה הורתה ניכסון ״ממשלת
 האמריקאי, במחסן המצויים כלי־נשק לסמן

ב עניין בהם למצוא יוכלו שהישראלים
 הישראליות ההזמנות מן והחורגים עתיד,

ה שהאינטרס גילו המקורות שהוגשו.
 כלי־נשק בבחירת תפקיד ימלא אמריקאי
לישראל.״ שיוצעו

ואכן:
 האמריקאי הנשק של והכמות ״האיכות

 מסבירות אלה) (מסיבות לישראל שסופק
 מאיר, גולדה ראש־הממשלה של הערתה את

 ארצות־הברית שהבנת מכבר לא שאמרה
 כל על ,עולה ישראל של לצורכי־הביטחון

לחלום׳.״ אי־פעם העזה שישראל מה
 ל־ ברית־המועצות שהבנת להניח יש

 היא גם עולה מצריים של צורכי־הביטחון
 — לחלום המצרים שהעזו מה כל על

עצמה. סיבה ומאותה
 לנו נותנים אותנו. מפנקים ממש
ה בבלי-הנשק זה את זה להרוג

כיותר. משוכללים
למשל:

 על־ידי יחוזקו בסיני) צה״ל ״(כוחות
 ה־ ובכללם חדישים, אמריקאיים טאנקים

 נוסה שלא ,60מ־ ביותר, המודרני טאנק
בקרב.״ מעולם

בי עוברים שלהם הנהדרים הטאנקים איו
ממש. אש תחת מרוטשות, גופות על עף

מזו. טובה המלצה תיתכן לא
ממ סירבה ממש, אטימות־לב מתוך והנה

 מטעמים (לא זאת להרשות בריטניה שלת
 אינטרסים מתוך אלא חלילה, אנושיים,
דפו יוצאים הבריטיים והיצרנים אחרים.)

 מתחריהם שעיסקי בשעה העניין, מכל קים
משגשגים. ובמערב במיזרח

איפה? הצדק, איפה
* * *

שיגשו־ שגם לחשוש היה פשר
 ורד האמריקאיים יצרני־הנשק של גם 4\

 הפס- היכנס עם חלילה, ייפגע, סובייטיים
לתוקפה. קת־האש
 זו! הפסקת־אש סקנדל, איזה

והש הטוב הזמן את לנצל תחת
יוש בלי-נשק, לניסוי המצויין טח

 זה מול זה הצבאות שני להם בים
!שערוריה בחיכוק־ידיים.

ל תמיד אפשר דיכאון. נחטוף אל אבל
 בעזרת להיפסק, יכולה הפסקת־האש קוות.
האל.

הכתבה: ממשיכה וכך
 המידע זרם יגבר הקרבות, יתחדשו ״אם

לארצות־הברית." שיגיע כלי־הנשק, על
 יצרני־ לאלוהיכם, התפללו-נא

בארה״ב! וכעלי־המניות הנשק
 ל■ או ולנין, למארבם התפללו

 מנהלי ההיסטורי, מאטריאליזם
 מהפכניים סוציאליסטיים מיפעלים

!בכרית-המועצות

מל לא השטן, הוא כיד המחזיק
צחור־בנפיים. אך

 הזורם שהנשק אותנו מלמדת זו כתבה
ל בא התעלה, עברי משני הצדדים, לשני
ש אנשים קבוצת של אינטרס גם שרת
תבל. ברחבי ביותר הנאלחת אולי היא

המוות. סוחרי הנשק, יצרני
 מיפ־ מנהל בשוויץ למישפט עמדו השבוע
 כלי־ את שסיפקו ארליקון־וירלה, על־הנשק

 גם נוטפת־דם, בניטראליות שלהם, המוות
 למדכאי־השחו־ גם לישראלים, וגם למצרים

בניגריה. לשחורים־המדכאים וגם בדרא״פ רים
הם! מי נזכור-נא

 לכיסיהם הזורם שזרם־הזהב נזכור־נא
ו אחינו של מגופותיהם נזרם־דם התחיל

אויבינו•
 מעצמות• בשתי שיש נזכור-נא

 אינטרס להם שיש אנשים העל
 הפסקת־ את לפוצץ בשלום, לחבל
המלחמה. לחידוש להביא האש,

״אינ יש ולאויבינו, לנו שלנו, נזכור־נא
 החיים. על ולשמור לחיות — אחד טרס״

★ ★
 ״מקורות לאותם להעביר כדאי ולי

ה (ולמקורות בוושינגטון דבר״ יודעי
שונה! מידע״ ״זרם במוסקבה) מקבילים

י חברים ז/או נכבדים אדונים
: קרים

 שפני-הני- להיות רוצים אינני
שלכם! פוי

 ומרחבנו שארצנו רוצים איננו
״שדה-מיבחן״! לבם יהיו

י1בג9#^1^!ו נ,את


