
לדאוג מה אין
מהמח מוטרדת שמנוחתי רבים לילות זה
 וברית־ ישראל בין מלחמה סכנת על שבה

 בניגוד הרוסים, עם יקרה מה המועצות.
להו ויחליטו מדעתם ייצאו הגיון, לכל
הצב שעוצמתה כולו ולעולם לערבים כיח
 של זו על עולה ברית־המועצות של אית

ישראלי
ע ז שטוף בלילה התעוררתי אחת לא
 מ־ הסובייטים הטנקים את כשראיתי קרה,
ב חולפים פראג מרד על החדשות יומני
ה ״איפה צעקותי דיזנגוף. ברחוב שאגה

 מעירות השש■־?!׳׳ הצי איפה אמריקאים?
השכנים. כל את

שהרגי תיאוריה סוף־סוף שמעתי השבוע
 לדעתו דאגה. כל מליבי והרחיקה אותי, עה
ו פנים בשום האמריקאים עוז, עמום של

 של במיקרה ידיים בוק בח יישבו לא אופן
יש לא ״הם ישראל. על סובייטית התקפה

 לישראל,״ יפלשו הרוסים אם לרוסים תקו
 שהקפיאה קלה הפסקה ועשה עמוס, אמר
ויכ למלחמה ייצאו ״האמריקאים דמי. את

קובה.״ — את בשו

חדשה קוללה
 ירושלים, לונץ, שברחוב החפרים בין

 לה שיש חדשה קללה לאחרונה נשמעה
עתיד.

הקללות סידרת את שגמר הנהגים, אחד

 שני: נהג לעבר קורא נשמע הרגילות,
 על הארץ בעתון שלך המכונה את ״שיציירו
הבנקט!״

באזור סובייטית מעורבות בעד
 עצמו את הלוקח פוליטי פרשן כל כמו

 באוזניכם להשמיע יכול הייתי ברצינות,
 כרגיל אותם ולייחם מרעישים, דברי־פרשנות

 דבר,״ יודעי ו״מקורות מוסמכים״ ל״חוגים
 אבל ברצינות. אותי תקחו אתם שגם כדי
ש ודברי־טעם פייר, איתכם אהיה אני

אומרם. בשם אמסור שלי אינם
 ראש־הממ־ את לצטט רוצה אני הפעם

 את לפחות או בממשלת־ישראל. הבא שלה
 דיין. לא וזה זה. לתפקיד שלי המועמד

ש בטוח לא גם אני ספיר. ולא אלון ולא

 לשאלה ות יסוד תשובות בקיצור: — הארץ
יהיה?״ ״מה הקלאסית

 בישיבת שנשמעו הדברים כל מתוך
או וחצי, משעה למעלה שארכה הממשלה,

 את ביותר כלליים בקווים למסור רק כל
 אר־ של תכניותיה על עוז, עמוס של דעתו

 דעתו, הכבושים• השטחים לגבי צות־הברית
 אינפורמציה על מבוססת איננה כמובן,
 תקשיבו הגיוני. היקש על אם כי סודית,
איפוא:

ה במיזרח המתנהל הבינגושי במאבק

 יכול גולדה. של מקומה את יירש הוא
 בסיבוב ראש־ממשלה יהיה שהוא להיות
 ש־ עד בינתיים, גולדה. של כיורש הבא,

יש ספיר פינחס מר ממנה־ראשי־הממשלות
 המועמד עוסק בכשרונותיו, ויכיר עליו מע

 סיפורים כתיבת בהוראה, עוז, עמוס שלי,
 לחודשיים, אחת הפנאי, ובשעות טובים,
מ הוא לתל־אביב, מחולדה מזדמן כשהוא

 כדור־הארץ לענייני הפרטי כפרשני שמש
 ממשלת־הצ־ וכראש שביל־החלב, וגאלכסת

חצות. לעת בביתי לעתים המתכנסת ללים
ה ממשלת של כמנהל־חשבונות כן, אם

 בפעם, פעם מדי להדליף הוסמכתי צללים,
קט בעיקר הממשלה, דיוני מתוך קטעים

 בקרב המבוכה את להגביר שמטרתם עים
 היום את כך על־ידי ולקרב ישראל תושבי

ש לממשלה הצללים ממשלת תהפוך בו
 הדמוקרטיות בדרכים העם על־ידי תיבחר

 במרכזי כלכלית שליטה הן: (הלא המקובלות
 קבוצות- של סבוכה רשת הקמת הכוח,
 מתחת הסכמים וחתימת הטבות מתן לחץ,

 עמדות- על הדרגתית השתלטות לשולחן,
לק רחבה ביד הבטחות בהסתדרות, המפתח

 מפא״י, במרכז קטן פוטש הבחירות, ראת
 לתחנות־הקלפי, בוחרים של מאורגנת הסעה
מת בוחרים של מהעבודה בפיטורים רמזים

שבלע אלמנטאריים, סידורים ושאר לבטים,
דמוקרטיות). בחירות ייתכנו לא דיהן

 הצללים ממשלת של האחרונה בישיבתה
ו מקיפה סקירה שלנו הממשלה ראש מסר

אינפורמ התיכון, במיזרח המצב על יסודית
 הבינגושי המאבק על וסודית פנימית ציה

 של ומעמדה מצבה על מנומקת תחזית
 הכוחות מאבק ניתוח הבא, בעשור ישראל

לקי מעשיות הצעות ותוצאותיו, בישראל
 קווי־ ,ישראל של הכלכלית עצמאותה רוב

 החינוך, בשטח מהפכנית לרפורמה יסוד
פי המתירנית, החברה של בעיותיה פיתרון

התפו ומניעת העליה להגברת אמצעים תוח
 מעשיות הצעות בעולם, האוכלוסיה צצות

כדור זיהום ומניעת הגרעיני הנשק לפירוק

כא המערב, הראשון בסיבוב זכה תיכון,
 האימפריאליזם שליחת ישראל מדינת שר

 ימים ששה תוך מיגרה הקאפיטאליסטי,
 של ״הקידמה־השלום־והמחר״ כוחות את

 הקומוניסטי. האימפריאליזם שליחת מצריים,
 ש־ שוב לעולם התברר ימים ששה תוך

 נייר, של נמר בעצם היא ברית־המועצות
״בו!״ לו כשצועקים הזנב את המקפל

 המיזרח, זכה זה במאבק השני בסיבוב
 הצבאי הכשלון את להפוך הצליח כאשר

 על־ידי חסר־תקדים, מדיני לנצחון המחפיר
תלו הגברת לארצות־ערב, החדירה העמקת

 והפיכתו בברית־המועצות, מצריים של תה
מעמ סובייטי. שייט לאגם התיכון הים של
 במיזרח־התיכון רוסיה של ושליטתה דה

 הסיכויים את והגביר השני, בסיבוב הובטח
 הנפט אוצרות על סובייטית להשתלטות

 וכאשר אם אסיה, מיזרח ודרום הערביים
התעלה. מגדות ישראל תסולק
 אנו סיומו שאת השלישי, הסיבוב את
בז המערב שוב לוקח אלה, בימים רואים
 שנים וחצי שלוש לאחר ישראל. של כותה

 גוברת בתדהמה לדעת הערבים נוכחים
 לנסיגתה לגרום סיכויים כל שאין והולכת

 באמצעים הכבושים מהשטחים ישראל של
 בגורלה ארצות־ערב גורל שקשירת צבאיים

 צבאית תמיכה תמורת ברית־המועצות של
ו מיותר צעד היתה סובייטית, וכלכלית

 נתרופפה לא שישראל מאחר מדיני, משגה
 ו־ מאיומיו נבהלה ולא במלחמת־ההתשה,

 נוכחה מצריים הרוסי. הדב של שאגותיו
 לה להחזיר יכול מדיני פיתרון שרק לדעת

 ושהמפתח הכבושים, ושטחיה כבודה את
 ללא האמריקאים. בידי נמצא זה לפתרון

 ממקומה, ישראל תזוז לא אמריקאי, לחץ
זה. וזהו

 היטב־ לקבוע מעוניינת ארצות־הברית
 של בתודעתם הזו העובדה את היטב

 לנסיגה לוחצת לא שהיא רק ולא הערבים,
 על־ידי — הכבושים מהשטחים תנאים ללא

הג־ על־ידי לישראל, משלוחי־הנשק הגברת

 שטנית תוכנית לביצוע באיומים לפתוח
 לעק (ב) האמריקאים. של אישורם ללא גם
 אמי ולחיזוק להשבת שביכולתנו מה כל

 בברית־המועצ הערבים של המתערער
 פ! העמדת לפחות או כניעה על־ידי

 ברית־המועצו של ללחציה כניעה של
 ז, את הערבים אצל להגביר מאד חשוב
 :אצ להשיג יכולים הרוסים שגם מונה

 לברית להגיש העיקש סירובנו משהו.
 בס| ידחוף כלשהם נצחון פרורי מועצות

 האמריקאן לזרועות הערבים את דבר של
 ;מכל תנאים וללא מלאה לנסיגה ויגרום
הכבושים. שטחים
 והיסודי היחידי המישגה טמון כאן
 .רעיון את דיין. של המהפכנית הצעתו
 ל היה צריך הוא התעלה מגדות נסיגה

 ] שהם כדי לרוסים, לשולחן מתחת כור
 ש שלהם, קולנית כתביעה אותו לו

 כמו מתאים פיצוי תמורת נכנע, אנחנו
 סינוו] לכס־המנהיגות דיין של להיטותו

 הו] את לשנות ממנו ומנעה עינו, את
 הרבו הסיבוב של הבלתי־נמנעות צאות

| לעינינו. המתנהל הבינגושי במאבק
 ו| בחולדה יושב עוז שעמוס יום כל

 המעוניינים לרעתנו. פועל בממשלה,
 ד על (שפרטים הצללים בממשלת תמוך
 ובעמ זה) במדור יפורסמו עוד כבה
 ל הממשלה לראשות העם כמועמד עוז

 < לשלוח יכולים החמישית, המעצמה
 ושבועת־ה] מכתבי־ההזדהות תרומותיהם,

 הממשי ראש הכתובת: לפי שלהם מונים
אילון. נחל ד.נ. חולדה, עוז, עמום

עובר חשבון

הוויברטור שיבלולי
 הוזיברט! בין האהבה פרשת על זה, במדור שעבר בשבוע שנתפרסם המדעי הגילוי

 לניצו האפשרות וייצמן. במכין רבים מדענים של דמיונם את הדליק והצירקולטור,
כמעט. מוגבלות בלתי הן חשובות למטרות־לוואי הוויברטור

 הפעלו כדי תוך ישמיע, אשר באשכיו זעיר רשמקול לכלול יכול הטרנזיסטור דגם
 הרומנטי לאשר. ותשוקה חיזור לחישות (א) וגירוי חיכוך של הקונבנציונליות למטרות
 ומהירו כבדות ונשימות אנקות אנחות, גניחות, (ב) מהוויברטור. אישי לייחס המצפה

 המשתוקקו יפות־נפש לנשים עסיסי גסויות מבחר (ג) השיא. ברגעי האמינות להגברת
 וידויי (ד) ופוריטנים. שמרניים נוקשים, בעלים של מפיהם כאלה דברים לשמוע לבן בסתר

 משו במיטה ללמוד המבקשות לנשים בנעוריו, הוויברטור של חיי־המין על אינטימיים
 מרגרינה וחבילת ביצים משש עוגה לאפיית הוראות (ה) בן־זוגו. של נשמתו נבכי על

 עצומ| הצלחה לי הייתה לי, (״האמיני רכושניות לנשים משכנעות נאמנות הצהרות 0(
שא| ידעתי אותך שראיתי ברגע אבל אותי, לרכוש רצו נשים הרבה בבוטיק־המין!

שוו) אין בלעדיו שלי לחיים לזה. זה מהשמיים שנועדנו מרגיש אני בחיי! היחידה האשד,
יפה בי טפלי עלי, שמרי לנצח. שלך אני מאד. נכון זה אבל בנאלי, נשמע זה אולי טעם!
טרא / לעולם תחזור לא היא / שלי היחידה / שלי האהבה שלי. היחידה את אותי. שמני

 עיין] לא עוד אני לא. שלי. מותק טוב לילה בובלה? נרדמת רא־רא־רא־רא־רא־רא־רא־רא.
 גבו! יש באמת. נו, (ז) תשני.״) תשני, חשוב. לא ער. תמיד בערבית, שאומרים כמו אני,

להתחכמויות.
 לקראו, חומר ולשינון שפות ללימוד שבוויברטור הרשמקול את לנצל ניתן לזה נוסף
כנפיינ הרכבת על־ידי בלתי־מוגבלות. באמת הן רואים׳ שאתם כפי האפשרויות, בחינות.

או היא לישראל, הכספיים המענקים דלת
 בלעדינו מפורשת: בצורה לערבים מרת

 לפתור יכולה אמריקה רק יילך. לא זה
 לראות רוצים אתם ואם הערבים, בעיות את

 בואו הרמה, ואת הגדה את סיני׳ את שוב
 בנימוס, דברו יפה, בקשו ארבע, על אלינו
ש ארוכות־טווח התחיבויות כמה על חתמו

 ורוג׳רס ניכסון של שולחנם על לכם מצפות
שתבק מה כל תקבלו רבותי, אז, רק ואז,
שו.

לדע הרביעי, בסיבוב לקרות עלול וזה
 ברית- תצא כן אם אלא עוז, עמום של תו

 תפ־ היא ואז בישראל, למלחמה המועצות
תי שוושינגטון או קובה, את כאמור סיד
 התעלה את לפתוח דיין של מאיומיו בהל

יהו 5000ו־ שארם־אל־שייך תמורת לרוסים,
נסיגה. של קילומטר כל עבור דים

 משה מקלקל מהתעלה הנסיגה בהצעת
כל שהתנהל שחק, המ את לאמריקאים דיין
ליש שגש מסתבר פתאום כה• עד יפה בך

 ואין הבינגושי, במאבק להגיד מה יש ראל
ל בקרמלין זוכה דיין של שהצעתו ספק

ה בבית מאשר גדולה יותר הרבה אהדה
מ ניכר שחלק הדעת על מאד מתקבל לבן•

 הוקדשו בוושינגטון דיין עם שניהלו השיחות
 של מראשו להוציא אמריקאיים למאמצים

ש מהתעלה, הנסיגה ג׳וק את שר־הביטחון
שם. לו נתקע

ה הגיעה עוז עמוס של סקירתו בתום
ה למסקנה שלנו הצללים ממשלת ממשלה
 האמצעים בכל לתמוך (א) שעלינו הגיונית

או מהתעלה, לנסיגה דיין של בתוכניתו

 בראשו סכינים והתקנת כמיקסר, גם לשמש הזה הכל־יכול המכשיר יכול הוויברטור בקצה
לבלנדר. אותו הופך

 נסיונות עתה עורכת וייצמן מכון שליד לעקרת־הבית מכשירי־עזר לפיתוח המחלקה
 אך עצמו, את הוכיח טרם קומפקטית למכונת־כביסה אותו להפוך הנסיון בוויברטור. מגוונים
שיער. ומייבש תמידי לסילסול כמכשיר אותו לנצל סיכוי מסתמן
 הביתה מה זמן לפני חזר נפשו, בפיזור הידוע קוקסקרו, פרופסור הזו, המחלקה מנהל

 אותה שאל שהוא היחידה השאלה ויברטור־רדיו־טרנזיסטור. עם במטה אשתו את ומצא
יקירתי?״ בחדשות, היה ״מה היתד, במכון) מספרים (כך

 כל על אך ביתיות, למטרות הצירקולטור ניצול אפשרויות את גם בודק המכון אגב,
 ל״דיסקוס״ הצירקולטור של שמו את להסב ועד־הלשון מציע בינתיים אחרת. בפעם כך

 המכשיר. של וייעודו תכונותיו את לפחות, פונטית מבחינה טוב, יותר הרבה המתאר
ויכוחים. מתנהלים עדיין החדש השם של הכתיב בעניין

בר־אוריין מ. ד״ר

הקטנה המודעה פינת
פומרנץ. בשם לאדם מאד משתלם חדשה, כמעט מצבת־שיש הזדמנותי: במחיר


