| ה טו בי ם ן־יין
מוגש ע״י המועצה לגפווזיץ
אצלנו ״הטובים ליין״ זה לא רק סיס
מה .אני ינקתי יין יחד עם חלב אמי.
שד שמאל היה גרנאש .שד ימין אקסט־
רא־פיין .אמא הבינה לי בקבוק צ׳יקו
עם סודה וחייתי לוקח שלוק מכאן ושלוק
משם.
אבא ז״ל היה אגדה .כששמע על
הקמת חיל״האוויר ,עזב ג׳וב קבוע בתור
שיכור בבית מרזח מפואר בחו״ל והגיע
לארץ במסגרת המח״ל .אבא היה בין
אלה שהביאו במילחמת השיחרור נד
צ׳כיה את המשלוח הראשון של סליבו־
ביץ ,משלוח שהיטה את הכף לטובתנו.
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אזהרה ישראלית חריפה לארה״ב
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פרח יין
״רציתי תמיד להיות שיכור״
אמא היתה פקידה בטייסת של אבא.
היא מספרת שפעם חזר לבסיס על טי
פות הקוניאק האחרונות אחרי שהפיל
ארבעה עראק מעל באר־שבע.
תמיד ידעתי שאגדל אהיה שיכור.
הייתי יושב בבית ומרכיב דגמים מ
ענבים ,לפי תקופות .בהתחלה שהיינו
בקשרים עם הרוסים ,בניתי וודקה מצי
מוקים .אחרי זה באה צרפת והרכבתי
דגם של ברנדי .וכשהגיעו המשלוחים ה
ראשונים של נשק מארה״ב ,עשיתי תיכף
את הדגם הזה של בורבון שמונח פה על
השולחן• אחת״צ הייתי יוצא החוצה,
מביט בשמים ושר ״רד אלינו סוביניון״.
בתיכון הלכתי לגדנ״ע יין .ט״הסולו״
הראשון אני לא זוכר כלום כמעט .המד
ריך נתן לי את המפתחות של היקב
והמראתי .התעוררתי רטוב כולי כשכל
החברים שופכים עלי דליי מים ,לפי ה 
מנהג.
א־פרופו אבא .בששת הימים ניסה לח
זור לחיל האוויר ,אבל אז היתה לו כבר
ראיה  6:6:6:6ונפסל .העבירו אותו ל
חימוש ושם נהרג ,כאשר ניסה לפתוח
בכח בקבוק שמפניה וזה התפוצץ לו
ביד.

טוב־דיין:בדימום
״אבל ההורים לחצו ונעשיתי טייס״
אחרי האסון עזבה אמא את הבית
ועברה לגור עם פותחן בקבוקים .עכשיו
אני צריך לדאוג לשני אחים קטנים שי
כורים .אני עובד כנהג על חולץ פקקים
ומשתכר לא רע•
בעוד שנה אתגייס לצבא ואלך לקורס
יין בבסיס סודי אי-שם בזכרון .אחרי זה*
אתחתן עם פקידה חיננית ביקב ,כמו
שכתוב לי על החלון האחורי של החו
לץ .״הטובים ליין — הטובות לשיכורים״.

ממשלת ישראל שינרה שדר
חריף כיותר לממשלת ארה״ב ובו
מחתה נמרצות על נאומו של
סקרנטון במועצת הביטחון .כשדר
קבעה ישראל חד־משמעית כי יח
סיה עם ארצות־הכרית עומדים
כפני משכר חמור ובי יש כדעתה
לבצע הערבה מחדש של מדיניותה
כיחס לארה״ב .בן הבהירה ישראל
בי נאום סקרנטון מקטין את סיכויי
ארצו לשמש במתווכת כמזרח ה
תיכון.
אישיות בכירה במימשל הישראלי
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אמרה :״למרות שהאמריקאים התנצלו
והתחנפו ותיכף־ומיד ,הטילו ווטו,
אישרו עוד חצי מיליארד וכל הזמן
מלקקים ומתחננים שנסלח — אנחנו
מרוגזים מאוד והצלקת שנשארה על
ריקמת היחסים העדינה לא תימחה
בקרוב.״
האישיות הבכירה לא רמזה במפורש
על צימצום הסיוע לאמריקאים ,אך
מאידך גם לא התחייבה כי משלוח
ששת מטוסי הערבה לברית־המועצות
— הוא משלוח חד־פעמי.

״אנא ,פילחו דנו...״
מתחננים האמריקאים לפני ישראל
אבל ישראל מעוצבנת וקשוחה נורא

״כיום יש לארה״ב רק ידידה אחת
בעולם כולו,״ סיים הדובר ,״אז כדאי
שתיזהר .ברור?״

מצא את ההבדלים
ידידנו צייר ,מר טשטושי ,חזר אלינו וצייר לנו שני קטעי עיתונות הנראים זהים ממבט ראשון .שניהם
נכתבו באותו שבוע .כשניהם נשפטו אנשים על ביצוע אונם תוך איומי סכין ,לשני הנאשמים אין עבר
פלילי ושניהם הביעו חרטה בנה על מעשיהם .נציין גם בי כשני המשפטים ישב אותו שופט.
עם זאת ישנו הבדל אחד כין שני הציורים .עליכם ,ילדים ,למצוא אותו ,לצבוע בוורוד ולשלוח
אלינו .מכין הקוראים ששירתו בהצלחה כצה״ל ופתרו נבונה את החידון ,נגריל שלושה פרסי מאסר על
תנאי .בהצלחה :

הצעיר שניסה לאנוס המתנדבות!
מהולאנד  -ל־ 7שנות מאסר
שבע שנות טאסר ועוד 3
שנים מאסר על -תנאי גזר
אתמול בית־המשסש המחו 
זי בחיפה על חלאד חסאן
אסאדי׳ בן  ,27מדיר אל
אסאד ,על נסיון לאנוס נע 
רות מתנדבות מהולנד ,תוך
איום כסכין.
השופטים' ,אברהם פרידמן,
זלמן יהודאי ואמנון כרמי,
הגדירו בגזר הדין את העבי
רות כ״מעשה בריונות המור״
וציינו ,ני על בתי-המשפט
לעמוד בפרץ ,נוכח הגל הגו 
אה של מעשי אלימוול.
בית־המשפט קיבל את טע
נתו של התובע החיפני ,אביג
דור רביד ,כי יש לראות ב
חומרה את העובדה ,שהנאשם
ניצל תמימותן של שלוש נע
רות מתנדבות ,שהאמינו כי

הוא מוכן להסיעו במכוניתו ל 
מחוז חפצן.
בית־המשפם שלל את רש
יון הנהיגה של הנאשם לעשר
שנים.
 .לפני מתן י גזר־הדין פרץ
הנאשם בבכי והשופטים ציי
נו ,כי נראה הדבר ,שהוא
הביע את חרטתו בצורה כנה.
סניגורו ,עו״ד א .טויסטר ,טען
לקולת העונש ני לנאשם שהוא
נשוי ואב לשני ילדים ,אין
עבר פלילי ואת המעשה ש
עשה יש לראות ככשלון חד־
פעמי ברגע של חולשה.
חסאן אסאדי הובא לבית־
המשפט בגלל תקרית בה היה
מעורב ,בלילה של ה־ 16ב
אוגוסט ,ליד מו שי חזון שב
גליל .בתקרית טרה למוות
חברו של הנאשם ,עלי מחמוד
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פאטם ,בידי תושב המושב,
חיים וייצמן ,שנחלץ לעזרת ה
מתנדבות שזעקו לעזרה.
בית המשפט זיכה את ה
נאשם מאשמת נסיון רצח של
חיים וייצמן ,אך הרשיעו ב־
)ע(
נסיון אונס.

מאסר עדתנאי לסמל
בצורל שהורשע באונס ו
מאת י הו ד ה גו רן
סמל בצה״ל כן  20׳ נדון אתמול בכית־המ שפט
המחוזי בהיפר לשישה חודשי מאסר על תנאי ל 
שנתיים ,לאחר שהורשע לפי הודאתו כמעשה מגונה
ככוח כנסיבות מחמ״דות.
הצעיר ביצע את זממו באיומי אולר בדצמבר 1974
בצעירה בת  ,20בהתקלחד .בקיבוצה.
השופט המחוזי זלמן יהודאי קבע בגזר דינו ,כי אין
צורך להרבות במלים כמה חמור ומכוער המעשה .״אולם
!מאחר שלנאשם אין הרשעות קודמות ,ומאחר שהוא משרת
■בצה״ל ובהצלחה ,ואף הביע בפגי חרטה עמוקה וכנה על
מעשהו ,אינני רואה מקום להפעיל נגדו מאסר בפועל״.
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