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זוארץ ד״ר
הטיטאניק) טביעת (אחרי

— מייסדו של ממישנתו —

את: ומראיין הארץ 200
אבא־אבן חבר־הכנסת

להיות חותר אני ולכן לא. :אבן נתקבלו. לא הן לצערי אך :אבן
2 0  בה. חבר -ה בממשלה וכחבר הארץ: 0
2 תאמץ שהיא חושב אתה — נוכחית 0  תפס־ אבן, מר תודה, :הארץ 0

הפרינציפ. את נו ו הצעותיו את

 שוב ז״ל זוארץ ד״ר
חזקה ממשלה מציע

2 0 ה־ מצבנו אבן, מר הארץ: 0
 מאד קשה המדיני מצבנו חמור, כלכלי ן

מתפוררת. שהמדינה הרושם נוצר —
ז לעשות צריך מר!

 ביותר הטוב שהדבר סבורני אבן:
לממשלה. לצרפני הוא כיום לעשותו
2 0 תפקיד? באיזה הארץ: 0

 כישורי את ההולם תפקיד בכל :אבן
לי. איכפת לא המופלאים.

2 0 ב חושב, אתה ומה, הארץ: 0
לממשלה? לתרום יכולתך
 כישורי את כאמור, כל, קודם אבן:

 מה־בכך. של דבר זה ואין המופלאים י
 מדינית־חברתית דרך גיבוש ושנית
 הקשה השעה צרכי על שתענה נועזת
הזאת.

2 0 כלומר? הארץ: 0
 תוך לשלום, דרך של גיבושה :אבן
 5פתר באופציות לעומק ישראלית יוזמה

 ליאות ללא אליהם וחתירה לרוחב חות
המדעי. הסחף למניעת
2 0  בי דומנו אבן, מר הארץ: 0

 חבר כשהיית גם העלית אלו הצעות
? הקודמת בממשלה .

כך. דומני אני אף :אכן
2 0 ? נו :הארץ 0

 השבועית העיתונאים במסיבת־
ו ז״ל זוארץ הדוקטור חזר שלד
לאלתר. חזקה ממשלה להקים קרא

 בעצם זוארץ מר הסתפק לא הפעם
 שונים אישים הציע אף אלא הקריאה,

המוצעת. בממשלה התפקידים לאיוש
 הממשלה בראש לעמוד צריך לדעתו
 מיל־ נצחון גיבור לשעבר, הרמטכ״ל

ל רבין. יצחק מר ששת־הימים חמת
 הדוקטור הציע שר־הביטחון תפקיד

 כוחו את שהוכיח פרס, שמעון מר את
 מר את נפשי. ובחוסן ביטחוני ברכש
וגי הפלמ״ח מפקד שהיה אלון, יגאל
 זו״ ד״ר מייעד השיחרור, מלחמת בור
תפ את ואילו שר־החוץ, לתפקיד ארץ

 למסור לדעתו, יש, שר־האוצר קיד
 מר — במשק החזק האיש של לידיו

רביגוביץ. יהושע
 כי זוארץ הדוקטור הוסיף כמו־כן

 כשרים אם בממשלה, מקום לתת יש
 שרון לאלופים־לשעבר כיועצים, ואם

 שר־החקלאות תפקיד ואת ובר־לב,
וייצמן. עזר של לידו למסור

ש שאמר עיתונאי לשאלת בתגובה
 בכל דומה המוצעת הממשלה ההרכב
 מהח־ לבד הקיימת, הממשלה להרכב

 וייצמן, בעזר אוזן אהרון של לפתו
 את תחליפו ״נו, :זוארץ הדוקטור ענה
ב יהיה שהכל ותראו בווייצמן אוזן
!״ סדר

רובינשטיין שמי
 רובינשטיין. שמי רובינשטיין. שמי רובינשטיין. שמי

יורם• יונתן. אמנון.
בנהריה. בחיפה. בתל־אביב. נולדתי

 עליהם שעברו הקשות וחצי השנה את זוכרים עדיין והם השלושים בשנות ארצה עלו הורי
מבוססים. קבלנים שנהיו עד

בצהלה. בסביון. באפקה. תל־אביב. בצפון צנוע בבית גר אני
מנ אני הוגזדדעות. אני מישפטן. אני בטלוויזיה. מנחה אני עיתונאי. אני פרופסור• אני
לו. שאיכפת אחד אני היג.
איכפת לד גם אם

 ביטון. או גבאי. או סוויסה. או חדד. או בוזגלו. ושמך
 וכיבודים, עדתי מפתח של בדרך ולא דמוקרטית בדרך השפעה רוצה ואתה

לרובינשטיין, שמך שנה
י אחת. ישראל ניצור זו בדרך רק כי ד / / ע :

* ישראל — אחת ישראל הסברה פעולת במסגרת לציבור כשירות מוגש י *"
תנועת של צהלה. סביון. אפקה. תל־אביב. צפון סניף ע״י רובינשטיין

ן!ה י? ה הסי /!יע0ר$3א

המשך - המסתורית השיחה
 עד־באמת! כושי שמא או

ם מנ או  מדינה נשיא ה
ת! אי ק  אפרי

 סוכן שמא או
 י הסי־איי־איי

ם! הם מי חי אפרו  ה
טון! שני הם מה ה
ס פירוש מה ספר אק ,, 

ספיישל״י

המחייג
? א טילפן האם

ם מנ או ם! ה מי  ס
 חומר-נפץ! שמא או
מן מי מר טו  נפץ חו

ת ח ת או מ ס  מי! של לכי
 !יגאל הוא מי

ם מנ או  של בנו ה
פייקוביץ!

בישראל! שר שמא או

המחוייגים
7 השיחה את 2־1 ¥ קיבלו האם

מנם או ם ה ת  חבר* ס
קיבוץ!

מוי שותף או  בהכרעות ס
ת! מדיניו

 שאלות — ועוד אלו כל
ת. טובו


