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הסורים! להתגרות קץ יושם

 לוי זשר־הבטחזן ראש־ד־,ממשלה אמש אמר רושמת,״ והיד פתוח ״״.הפנקס
 אשכול מר הסורים. ידי על שהופגז תל-קציר, הספר בקיבוץ ביקור בתום אשכול

שלה. ישובי־הספר את תפקיר ולא הסורית ההיתגרות עם תשלים לא ישראל כי אמר
7.11.66 הארץ,

 להעלות אין כי גלילי ישראל השר אמר הזה היום בתוכנית אמש ששודר בראיון
 ברמת- הספר בישובי הסורים התגרויות של הסידרה עם תשלים שישראל הדעת על

 גלילי השר אמר קונייטרה, העיירה שליד הגולן, מרום קיבוץ הפצצת בעקבות הגולן.
הפסקת־האש. את יכבדו שהסורים הוא הצפוני בגבול השקט לקיום שדרוש מה כל כי

23.11.72 דבר,
 ולמנוע אזרחיה חיי את להבטיח כדי שביכולתה מה כל תעשה ישראל ״ממשלת

 ראש־הממשלה אמש הצהירה הצפון,״ בגבול ישובי־הספר את להפגיז הסורי מהצבא
 הסורי, במידבר הנפט קו ליד תדמור, הספר בישוב שביקרה .בעת מאיר, גולדה

 ישימו לא ״אם הסורית. הארטילריה של פתע הפגזת בעת קשה בצורה שנפגע
בתוצאות.״ לשאת עליהם ״יהיה ,ראש־ד,ממשלה אמרה להיתגרותם,״ קץ הסורים

18.11.78 אחרונות, ידיעות
 אינם שהם בעובדה יכירו שהסורים השעה הגיעה אותנו! ישברו לא ״הם
 ,ראש־ד,ממשלה אמש הודיעה כך מאדמתנו!״ אותנו לסלק תותחיהם בכוח מסוגלים

 בחבל פרת נהר לחוף השוכן פרת, נח״ל הספר בקיבוץ טיור בתום מאיר, גולדה
 הפסקת־האש קו על שהוקם פרת, נח״ל קיבוץ העיראקי. מהגבול הרחק לא ג׳זירה,

 הסורים יפסיקו לא ״אם הסורית. הארטילריה על־ידי שלשום הורעש סוריה, עם
מה הגבול קו את מלהרחיק מנוס יהיה ״לא ראש־הממשלה, אמרה בהיתגרותם,״

שלנו.״ השלווים האזרחיים ישובים
4.11.84 מעריב,

הז־ ע□ יהיה מה דד גו
:העבודה מפלגת מזכירות בישיבת השבוע נשמע
בראש־ נוספת קדנציה לכהן גולדה תסכים האם ז דעתן מה :א׳ עסקן
ז הממשלה

בן־ לדוד כסאה את תוריש היא ואחר־כך !שאלה איזו בטח, :ב׳ עסקן
גוריון.

שר־הבטחון ברכות ל
תודה הבעת

דיין, למשה
 בפתרון העזרה על תודה

 התמסרותך ועל בעייתנו,
לענייננו. הרבה

 עד ממזרים היינו בלעדיך
והאחות האחהיום.

דיין יחי
היקר, שר־הביטחון

 מעל תלויה היתד, תמונתך
ל הופריתי בו בלילה מיטתנו

 הייתי אתה לולא ראשונה.
 תאומים. יולדת מקסימום

זו! בדרך המשך
אבוטבול שרה

הרביעייה, אם
תל־השזמר ביה״ח

לדיין! הידד
למוישה,

 אלף 267ב־ זכיתי בגללך
ניסי כדורגל. בטוטו לירות

 עצמתי שלך. השיטה את תי
טו שני ומילאתי אחת עין

 מה בול. קלעתי בליינד. רים
תו בלעדיך! עושה הייתי

לב. מקרב דה
לב, אמנון

כדורגל בטוטו ראשון פרם

תודה
מפקדי,

להמ נכונותך על ורדים זר
 ממך, עזרה. ממני ולקבל שיך
להת לא למדתי ורבי, מורי
 וההאשמות. להשמצות ייחס

התודה. על תבוא כך על
מיוחד עוזר צור, צ.

חינוכית אגדה
 כמו הנמלה עבדה הקייץ כל במשך
 ענקיים חיטה גרגירי סחבה משוגעת,

 וכל לחורף. מחסן לה והכינה הגב על
 עיניים ועשה החרגול רקד זמן אותו

לבחורות.
 חזרה והנמלה הקייץ כשנגמר אז

 החרגול בא החורף, למנוחת הביתה
 מה !גרגירים קצת לי ״תני :לה ובכה

 צחקה רק הנמלה אבל לך!״ איכפת
 לולא חביבי. אותך, ילמד ״זה :ואמרה
 רעב!״ עכשיו היית לא הזמן, כל רקדת

 את לו טרקה וטראח,
בפרצוף. הדלת
 דה ז׳אן סיפר כך

 ה- בטאה לה־פונטיין,
17.

 400 עברו מאז אבל
:ככה זה ועכשיו שנה,

 כמו הנמלה עבדה הקייץ כל במשך
משוגעת.

 הכביש על סחבה כשהיא בהתחלה,
 פניה על עבר הר, כמו גרגיר־חיטה

בפזלקסוואגן. החרגול
 ״למה ואמרה: אותו עצרה הנמלה

שכמוך!״ בטלן עובד, לא אתה
 שאל לעבוד?״ משוגע אני ״מה,

פע מופיע אני. רקדן, ״אני החרגול.
 לירות אלף וצ׳יק־צ׳אק, בשבוע, מיים

מס־הכנסד,.״ בלי פעם- כל
בחורף!״ לך יקדה מה ״תראה

לעבוד. והמשיכה הנפלה, לה חשבה
 על עמדה כשהנמלה חודש, כעבור

 גרגירי כמה להרים וניסתה הכביש
 במרצדס החרגול עבר ענקיים, שעורה

 לא- משהו לי קרה ״תשמעי, חדש.
ב ״רקדתי לנמלה. סיפר נורמלי,״
 לי משלמים עכשיו אז טלוויזיה,

 של אחת הופעה בשביל אלפים חמשת
שעתיים.״
 היא אבל התפוצצה. כימעט הנמלה

ו לה־פונטיין ישל המשל את זכרה
ש מי ״צוחק שתקה.

אמ היא אחרון,״ צוחק
לעצמה. רה

לקיצו. הגיע הקייץ
אי עוד חיפשה הנמלה

 או אחרון גרגיר זה
 נוסע החרגול את כשראתה שניים,

ברולס־רויס.
ה שאלה רעב!״ לא אתה ״מה,
נמלה.

 להופיע חוזה קיבלתי רעב! ״איפה
 טס!״ אני מחר באולימפיה. בפאריס,
החרגול. התפאר
ה אמרה טובה,״ לי תעשה ״אז
 את תחפש לפאריס, ״כשתגיע נמלה,

 שיילך בשמי לו ותגיד לה־פונטיין,
!״קיבינימאט

 בביטוי כמובן, השתמשה, היא אבל
אחר.


