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ה הגבול את תקבל לא שישראל להכריז
חשוב. אדם בינלאומי.
: ץ ׳ מיי אבל ברור. ג

רג׳ ו  הבאה: בדרך שנלך מציע אני :ג׳
 סוכן להחדיר צריכים היינו שאנחנו נניח

ל שיגיע כדי מדינה, שהיא לאיזו מרכזי
 באילו עושים? היינו מה שם. בכיר מעמד

נוקטים? היינו שיטות
ץ ג ה את לגלגל תתחיל ג׳ק, או.קיי. :׳

כדור.
ק  צריך שזה מסכימים אנחנו ובכן, ז ג׳
רוסי? להיות

רג׳ ו  על סומכים היו לא מה? אלא :ג׳
 אני א־ראי! כל־כך לתפקיד אחר, מישהו
 נולד שהאיש בוודאות לקבוע שאפשר חושב

בברית־המועצות.
ק מ קומוניסט — נגיד — ואולי ג ג׳

 יהודיים קומוניסטים המון יש אחרת? ארץ
בעולם.

רגזג קומו על סומכים לא הם לא. :׳ו
 בטח זה יהודים. על לא ובוזדאי ניסטים,

רוסי.
 מדי יותר היה לא זה האם אבל :ק׳ג

 כדי לישראל מרוסיה אדם לשלוח חשוד,
ראשי? סובייטי כסוכן שם לכהן

לרג׳ז  איש שולחים היינו לא בודדאי. ג׳
 כדי למשל, לקובה, מאמריקה ישר שלנו

 מה כיסוי. דרוש מרכזי. לסוכן שם להפוך
עושים? אנחנו היינו

 אותו שולחים היינו פשוט. זה :ג׳ק
 סובייטי כיסוי שם לקבל לברית־המועצות,

ממוסק עובר היה שנים הרבה אחרי טוב.
למהדרין. כשר להאבאנה, בה

רג׳זג  פועלים היו שהם נניח אז זהו. :ו
 לאר־ מרוסיה איש שולחים שיטה: באותה

 אמריקאי, צביון שיקבל כדי צות־הברית,
 אמריקאי בכלל שייראה אמריקאי, מיבטא

 מהגר היה שנים כמה ואחר דבר. לכל
לישראל... מארצות־הברית

ק ל אלא לישראל, לא חכה. חכה, :ג׳
 למעמד יגיע הזה שהאיש כדי פלשתינה.

מדי על להשפיע שיוכל כדי בכיר, כל־כך
זמן. להרבה־הרבה זקוק הוא גבוהה, ניות

 עשר או חמש לפני ׳'ארץ הגיע לא הוא
 הייתי ארוך. לזמן תיכנון כאן יש שנים.
 הגיע הזה האיש מאוד. ארוך לזמן אומר:

שנה. שלישים — נאמר — לפני לפלשתינה
ץ  כאן לנו יש שנה. חמישים אפילו :ג׳

 הזמנים. בכל הביון מגאוני אחד עם עסק
 שנה חדישים במשך עצמו את הכין הוא

לפחות.
 המגע את חידשו בוודאי אבל :ג׳ורג׳

 אולי בכיר, ישראלי זה אם כלשהי. בצורה
ב ישראלית לשגרירות מינוי לקבל הצליח

מוסקבה?
במוסק ישראלי שגריר כל אולי. :ג׳ק

חשוד. בה

: ׳ ג ר ו  עד לנו שיש מה נסכים ובכן, ג׳
 נולד בירושלים. מאוד בכיר מישהו עכשיו:

 הגיע לארצות־הברית. משם היגר ברוסיה.
 בוודאי לישראל. שנים כמה כעבור משם

נמ בכוונה. מובלט אמריקאי בהיגוי מדבר
ב בינתיים כיהן שנה. כחמישים בארץ צא

 חלק לקח במוסקבה. הישראלית שגרירות
ישר של הנוקשה המדיניות בקביעת מרכזי

 בהסדר־ החבלה לעומק, מצריים הפצצת אל,
.לנסיגה ואי־ההסכמה הביניים . .
ק ב בולט הזה שהאיש להניח יש :ג׳
 בטח הוא הקיצונית. האנטי־סובייטית עמדתו
 בדית־המוע־ נגד בינלאומיות מערכות מנהל
 הכי האנשים לאחד בירושלים נחשב צות,

אנטי־סובייטיים.
ץ חיצוניים. בדברים תסתפקו אל :ג׳

 כאן לנו יש האיש. של לאופיו לחדור יש
גבר המילה. מובן במלוא גבר, עם עסק

אמיץ. גבר ליד תסלחו עם ,------- םע
 ב־ עצמו את להכין הסבלנות לו שיש גבר

 היודע גבר לתפקידו. בשנים עשרות משך
 כמו אנשים על אפילו רצונו את לכפות

.. דיין. ר. ב ג
רג׳ ו  עדיין. לי החסר משהו כאן יש :ג׳

התעלו את לפענח כדי אחרון פרט איזה
ה אולי ואונית. תחפושת שהיא איזו מה.
------------בכלל גבר

ון הבוס! אל רץ אני תפסיק! תפסיק! :ג׳

! ! ! ה ר ה ז  מדי יותר אלה דברים תקבל אל א
!בלבד הדמיון פרי הו הדמויות — !ברצינות

בעולם
אפריקה

 על המאבק
המתעוררים נפש

 אבן אבא הבטיח בדיוק מה לדעת קשה
 סיורו אשר האפריקאיות, המדינות לשליטי

 רבים, לדעת אולם עתה. זה נסתיים בהן
 טובה. השקעה היה — שהבטיח מה כל

 העולם, ברחבי ישראל לכשלונות בניגוד
 באפריקה, מספר במדינות מאמציה הרי

 עדיין הפכו לא אלה ומדינות פרי, נושאים
לפרו־ערביות.

 אבן אבא של ביקורו חור. לכל האף
 של השנתית הוועידה ערב נערך באפריקה

ש אירגון — האפריקאי האיחוד אירגון
 הוקם האירגון מובהקת. פרו־ערבית עמדתו

 מדינות בין היריבות את לחסל לנסות כדי
 בין בזמנו, ספציפית, — השונות אפריקה

 נסיונותיו קזבלנקה. של לזה נאירובי גוש
 כי רבים האמינו בתחילה יפה. עלו לא

ה הבלתי־פוסקים, למדנים העיקרית הסיבה
 גאנה, שליט אנקרומה, של התנהגותו תה

 כל של לענייניהן אפו את לדחוף שנהג
 נתבקש. לא וכאשר נתבקש כאשר שכנותיו,

עמו שהסיבות לכל הוברר סילוקו, עם
מכך. יותר קות

 הסיבות אחת מסובכים. חשבונות
 שבאותן העובדה היא למתח, העיקריות

של תחת בעבר שהיו אפריקאיות מדינות
 יועצים, רבבות כיום נמצאים צרפתי, מיו

 המדינות צרפתיים. ומדענים מורים טכנאים,
רו הגדולה, בריטניה משלטון שהשתחררו

 נגדו יוצאות חדש, קולוניאליזם בכך אות
בתוקף.

ב הפיצול גם וגדל נולד זה, רקע על
 אפ־ למדינות בניגוד התיכון. המזרח שאלת

 מצדדות במצריים, המצדדות רבות, ריקאיות
חש גם יש אלה למדינות בישראל. אחרות
 — במצריים המצדדות עם אחרים בונות

 קינשא־ וקונגו אוגנדה כמו מהן, ואחדות
 בישיבת כלל תשתתפנה לא למשל, סה

...-----------------י—חת------------יהאיחוד. ועידת
מדי בקרב ישראל של הנמרצת פעילותה

מע בעזרה בעיקר אך בהסברה אלה, נות
 לירי- בהתנגדותן ידיהן את מחזקת שית׳

התיכון. .המזרח בשאלת כולל — בותיהן
 לאיחוד להגיע האפשרות חוסר לאפריקה,

טוב. הוא בינתיים, לישראל, רע. הוא

רוסיה
 — התיכון הים
רוטיה גבול

 פנימי בחירות נאום זה היה לכאורה,
 הבחירות בנאום בו, היו למעשה, שיגרתי.
 הקומוניסטית המפלגה מזכיר של המסכם
 השבוע בסוף נשא אותו ברז׳נייב, ליאוניד
 מהן ואחת — חדשות נקודות שתי שעבר,
לישראל. רבה משמעות בעלת

 של נאומו לאמריקאים. תשובה
 — פנימיים לעניינים כולו נגע ברז׳נייב

 מי־ הפסקת שאלת אחד: נושא־חוץ מלבד
 העלה זו, בשאלה הבינגושי. החימוש רוץ

חדשות: נקודות שתי הכללי המזכיר
על־ שהועלתה קודמת, לשאלה בתשובה

 את ברז׳נייב עתה ניצל האמריקאים, ידי
 ברית־המועצות כי לענות כדי ההזדמנות

לאו כוחות בצימצום גם לדון מוכנה תהיה
 מעניינת יותר אולם זרים. רק לא מיים,

 השנייה, הנקודה היתה לישראל, לפחות
 מוכנה תהיה ארצו כי ברז׳נייב גילה בה

ימיים. כוחות בצימצום גם לדון
 זו כי ארצות־הברית נגד טען ברז׳נייב

גבו פאתי על הים־התיכון, במימי פועלת,
 גבולותיה ובמימי ברית־המועצות של לה
 הצהיר זאת עם יחד הרחוק. במזרח סין של
 בפריסת מעוניינת אינה ברית־המועצות כי

 פני על המעצמות של הימיים כוחותיהן
להס להגיע מסכימה היתד, וכי כולה, תבל

לגבולותיהם. בסמוך הציים ישכנו לפיו דר
 של היחידה המעשית המשמעות לנצח.

 פעם יגיע והנושא במידה — אלה דבריו
 הימיים כוחותיה סילוק תהיה — להסדר

 לשם ההודי, מהאוקינום ברית־המועצות של
 — התיכון מהים כיום. לחדור מנסה היא
כי כזה. הסדר לאחר גם רוסיה תסתלק לא

 גבולה על שוכן מבחינתה, התיכון הים
הדרומי*.

 של המשיח ימות יגיעו אם גם המסקנה:
 אם לפחות הרוסים, יישארו בינגושי, הסדר
 רק ולא בשכנותנו. הדבר, תלוי יהיה בהם
 הימיים והבסיסים לבסיסים, זקוק צי בים:

מאוד. לרוסים נוחים המצריים
 לא מאוד תזכורת זו היתד, לישראל,

נוחה.

נורבגיה
 חדש גפט

לאירופה
ש בלבד, אורחים 24 בנוכחות בצינעה,

 בשבוע חנך בהליקופטרים, למקום הומסו
 ברא־ טריגווה נורבגיה, ממשלת ראש שעבר

אי של ביותר הגדול הנפט שדה את טלי,
באמצעו הוא אקופיסק, ששמו השדה, רופה.

ה לוחמת ,66ה״ בת ג׳וסף הלנח זוהי
 אלה בימים ששוחררה האמיצה, חופש

אוק מאז נתונה היתה בו ממעצר-בית,
 להחריש שסירבה לאחר ,1962 טובר
 מנד של ה״אפרטהייד״ מדיניות נובח
 רק שוחררה ג׳וסף דרום־אפריקה. שלת

סרטן-השד. לסילוק ניתוח שעברה לאחר

 במרחק הסערות, שטוף הצפוני הים של
 מסטוואג־ מערבית דרומית קילומטר 200כ־

 מיש־ כרגע כולל וכולו נורבגיה, בחוף גר,
 כזה לגובה מוגבה ענקי, יחיד קידוח טח

 באיזור המקובלות האדירות הסערות שגם
אותו. ישטפו לא

בתחילה, יפיק, השדה הלחץ. הקלת
 1973 סוף עד יגדל בלבד, ליום חביות 40

 ליום חביות אלף 300ו־ בארות לשלושים
 העשירות של לתפוקתן השווה תפוקה —

אי תזכה בכך, הקרוב. המזרח שבבאדות
ה בנושא עצמאות, של רבה למידה רופה
 זד על חזק להישען תיאלץ עדיין היא נפט.

 עליה הלחץ אולם הקרוב, במזרח ייצרנים
 משבר. בימי ביחוד — פחות מחניק יהיה
 שבבעלותן החברות של תיכנונן לפי שכן

 כדי בעיקר השדה ישמש החדש,** השדה
תצ זה. מלאי בעזרת מתאים. מלאי לבנות

 מו״מ בשעת יותר יפה לעמוד אירופה ליח
 עם אחר, סיכסוך או מחירים, חידוש על

הנפט. מייצרות מדינות־ערב

 ל־ הכספי מהיס היחידי המוצא הוא *
אוקינוס.
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