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המוצא - ״גולדה

קורא
מאד יקר
עי של לכוגבת-חטער ליבן שמת בוודאי

 לך גילינו שבה שעבר, השבוע מן תוננו
 ריבקית של הטחורים אודות לראשונה

מאש והעלינו שטיפחנו נערת״חזוהר וצח,
עצ את שאלת לבטח במו-מדורינו. פתות

 ניירות- את השגנו מניין יקר, קורא מך,
 ממקור העידו אשר המוכתמים הטואלט

 מן תמהת, גם זה. חשוב סקופ על ראשון
 האינפורמציה לידינו הגיעה מניין הסתם,
 אנאל) (אלקוס הנרות מיספר על המלאה

 טדי עצמת של לטוסיק דוחפת שריבקית
 הטחורים מן להיפטר כדי וערב, בוקר

הסנסציוניים.

 לגלות לנו נא הרשה יקר, קורא ובכן,
 מאחרי־הקלעים, המתרחש מן מעט לך

 החריפה המחלוקת אודות לך ולספר
 קבו- לשתי חברי״חמערכת את שפילגה

 וכה קיצוניות כה דיעות שתי בעלות צות,
 חברי של האחת הקבוצה :מזו זו שונות

 הטחורים עניין כי בתוקף טענה המערכת
 המידע״ מ״זכות חלק הוא ריבקית של
 מן- קדושה חובה ועל-כן, — הציבור של

 הסיפור את לפרסם המערכת על טלת
המערכת חברי שאר ואילו — במלואו

צח דיכקית
צער בימי נלווה — שימחה בימי ליווינו

 בעקשנות וטענו בחריפות, לכך התנגדו
 בשימחו- ריבקית את שליווינו מאחר כי

המיו הווסת את סופסוף (כשחטפה תיה
 — התייאשה כמעט שכבר אחרי חלת

 ריבקית את ללוות עלינו שומה )1845 גל׳
 לנו ואל הטחורים, בעניין בעצבונה, גם

משוא. וללא מורא ללא זה, בייעודנו לבגוד
 התלבטויותינו למרות יקר, קורא וכך,

 העיתונאית חריצותנו ובזכות הפנימיות,
 את לראשונה חשפנו במשימה, ודבקותנו

 ריב- של טחוריה על שרבץ השתיקה קשר
שהת צנוע מיברק-ברכה כך על ויעיד קית.
 נאמר: ובו באיחור, אומנם במערכת, קבל
 העם במורסות לחטט המשיכו !לחי ״כה

 וייסקופף, י. (חתום) האיחור. על וסליחה
סנטייאגו.״

 ד״ר אמש הצביע עיתונאים במסיבת
 יחידי כמוצא מאיר גולדה על זוארץ

 מר אמר דבריו עיקרי בין לקיפאון.
 ללכד צריך מילחמהז ״תהיה זוארץ:

 ללב־ המסוגל היחיד מי העמד את
 מיל- לקראת ליצבנו לאחדנו, דנו,

 המילחמה אחרי גולדה! — חמה
ה היחיד מי כוחות. הפרדת תבוא

להפרדה? להובילנו מסוגל

גולדה. קהל:
 קצת נחזיר ההפרדה חארי זוארץ:

 ? ביניים הסכמי יהיו ניסוג, שטחים,
גולדה. :קהל

 קצת נחזיר ההפרדה אחרי זוארץ:
 המוצא קיפאון. יווצר ממשלה, נחליף

 ? לקיפאון
גולדה. קהל:
צריך ? מילחמה תהיה גולדה, :זוארץ

לקפאוך
ד... לכ  ל

גולדה.״ קהל:
 מדי גולדה תוזעק תוכניתו פי על

ה לפריצת שנה בתום ותודח שנים 3
 השנים את מציע זוארץ מר קיפאון.

 כשנות (מעוברת) 1983 ,1980 ,1976
 ,1982 ,1979 השנים ואת לקיפאון מוצא
 כניסה. כשנות 1985

גולדה.

 סעוור ״וזח
וכנסת
י *

 מיפלגת חדשה, מיפלגה הקמנו
 גם משם חוץ לנו ויש סערה״ ״רוח

מצע. וגם להלן) סמל(ר׳
:שלנו המצע הנח
 היא סערה״ ״רוח מיפלגוג (א)

 קוראת היא הצעירים. מיפלגת
 הרודים המבוגרים, שילטון לחיסול

רכות. שנים מזה כצעירים
 היא סערה" ״רוח מיפלגת (ב)

 יוזמה, כעלי צעירים של מיפלגתם
 רישיון־נהיגה + ודינאמיות מרץ

כ צורך אין — שפות וידיעת ב׳
בהשקפת״עולם. או פוליטית ריעה
שו מהירה״ ״רוח מיפלגת (ג)
 תיקון הטעץ כל את לתקן אפת

 אין שינוי. הטעון כל את ולשנות
תיקו על לדבר המיפלגה ככוונת

 לעשות: אלא — ושינויים נים
1 ולשנות לתקן
 חדשה״ ״רוח מיפלגת (ד)
 הקטנוניות למחלוקות מעל תהיה

 היא וביטחון. חוץ חכרה, כנושאי
 :עיקריים יעדים שלושה לה תשים

וב כפקידות כשחיתות, מילחמה
זקנים.
 תשים חזקה״ ״רוח מיפלגת (ה)

 פני וליכוד אחדות את למטרה לה
ה הסכנות מול אל והאומה העם

 העם בגיבוש רק צד. מכל אורכות
 מיפלגת תוכל העתיד אתגרי בפני
 יעדה את לראות מזרחית" ״רוח

המרכזי.
 תכער שטות" ״רוח מיפלגת (ו)

הדר כל את ותחסל הקוצים בל את
 וכהת־ בהידרדרות האשמים דרים

והאומה. העם רוח רופפות
ככנסת. להתראות

לאומה הודעה
טעיתי. — מודה אני

 כוח. רק מבינים שהם לכולם הסברתי שנים משך
 לשלום. אותם להביא נוכל וגרמנו״ ״זבנג בשיטת שרק אמרתי
המדינה. פעלה ועל־פיהן פעלתי אלו עקרונות על־פי

טעיתי. — שכאמור אלא
מספיק. כוח היה לא בידנו שהיה הכוח

ל״וגמרגו״. מספיק היה לא להם להכניס שיכולנו ה״זבגג״
 — לקחים הפקתי אחרים, כמו לא אני, אבל

אטומי. כוח רק מבינים שהם לכולם מסביר אני עכשיו
— האטומי הזבנג שיטת — אמיתית וגמרנו״ ״זבנג בשיטת שרק אומר אני

לשלום. אותם להביא נוכל
!האטום בכוח — לשלום הדרך :מהיום סיסמתנו

החתום על ובאתי
* קאדאפי / סאדאת / דיין / אסד / אמין

דיין. — הנכונה התשובה *

ציבורית ולרעננות לאיכפת לשינוי התנועה
 — ישראל אזרחי ולכל לאוהדיה לחבריה, קוראת

 הממשלה חולשת העגום, המצב לנוכח
 הירוד והמוראל

חזה הפורים בחג

לליצנים להתחפש׳ לא
—• למדורה עצים נוסיף נא אל

המלעיגים למקהלת אנו גם נצטרף אל

־־ אדומה כיפה בסדר, — קאובוי כן, — מרדכי
יופי. — מישחת־שיכיים אחוז, מאח

ם! לא אך קיוני  מו

לשונאינו. זאת נשאיר




