
 גברו דיין:
 לכינוס הסיכויים
ג׳נבה ועידת

 יורק בניו־ אמש אמר דיין כדמה מר החוץ שר (יו־אופ)
 בפגי המעודכנות הישראליות העמדות הצגת בעקבות כי

 של לחידושה הסיכויים גברו ארה״ב •מל המדינה מזכיר
השנה. עוד ג׳נכה ועידת

 מד אמר ואניס :מר עם1 הרביעית העבודה משיחת !בצאתו
 הוועידה, ולחידוש להביא יעל־מנת הכל עשתה ״!י־שחאל דיין
 במתין ועיתה פתוחה, לג׳סבה הדרך לדעתי הצלחנו,בכך. ׳ואכן

המדינה.״ למזכיר שיימסרו כפי העוזבים, לתשובות
 באשר ׳אופטימי הוא יאם כתבים ־׳ידי על נשאל דיין מר

בחיוב. השיב החח יושר השלום שיחות לחידוש
 באשר פסימי החוץ שר אם עיתונאי לשאלת בתשובה

בשלילה. דיין מר ענה ג׳נבה ועידת חידוש לאפשרות
 לארה״ב בואי לפני ״׳כבר כי ואמר הוסיף החוץ ישר
 בפירוש אמרתי הוועידה. ■לחידוש מניעה כל שאין אמדתי

ממנה.״ נרד ולא המדיני ׳ומתן .המשא דרך על עלינו כי
 ושר העיתונאים, אהד שאל י״ הוועידה :תחודש ״מתי

 שהוצגו האחרונות ׳הערביות העמדות בעקיבות יכי אמר החח
 הסיכויים אפסו ארה״ב של המדינה מזכיר ידי על־ בפניו

ג׳נבה. ועידת לחידוש
 הוועידה, בחידוש לחבל על־מנת הפל עשו ״הערבים

 אם אלא סגורה, לג׳נבה הדרך לדעתי ■בכך. הצליחו ואכן
דיין. מר אמר הנוקשות,״ עמדותיהם את הערבים ישנו

 אפסו ד״ן:
 לכינוס הסיכויים
דנווה ועידת

בניו־ אמש אמר דיין גדשה מר החוץ שר (יו־פס)
 שהוצגו האחרונות הערכיות העמדות כעקבות כי יורק

 הסיכויים אפסו ארה״ב של המדינה מזכיר ■ידי על כפניו
ז׳נווה. ועידת לחידוש

 ישר אמר ׳ואנס מר עם הרביעית העבודה ׳משיחת ובצאתו
 ועידת בחידוש לחבל על־מנת הכל עשו ״הערבים החוץ

 סגורה, ווה זע ל הדרך ולדעתי בכך. הצליחו יואיכן ז׳נווה,
הקשוחות.״ עמדותיהם את הערביים ישנו אם אלא

 ׳באשר ׳פסימי הוא אם ׳סתבים על־ידי נשאל שר־החוץ
בחיוב. ענה ידיין ומר השלום שיחות חידוש לאפשרות

 באשר אופטימי דיין מר אם עיתונאי לשאלת בתשובה
בשלילה. החוץ ■שר השיב דנווה ׳ועידת לחידוש
 לאריה״ב בואי טרם ״יעוד יכי ואמר הוסיף החוץ שר
 הדרך תהיה מספקת גמישות הצדדים יגלו ילא שאם אמרתי
׳ומוקשים.״ חתחתים זרועת לז׳׳נווה

מתי  ומר העיתונאים, אחד שאל הוועידה?״, תחודש ̂,
 המעודכנות הישראליות העמדות הצגת ובעקבות יפי אמר דיין

 לחידושה הסיכויים גברו ארה״יב של המדינה מזכיר בפני
השנה. עוד ז׳נווה ועידת של

 הוועידה, לחידוש ׳להביא מנית על־ הסל עשתה ״ישראל
 ועתה פתוחה, לד׳נווה הדרך לדעתי בכך. הצלחנו ואכן

החוץ. שר אמר הערבים,״ לתשובות ׳נמתין

אופטימי דיין

 באשר פסימי דיין ״מר אם עיתונאי לשאלת ׳בתשובה
בחיוב. דיין מר השיב השלום שיחות ׳חידוש ׳לאפשרות

 באשר אופטימי ההא אם כתבים על־ידי ׳נשאל החוץ ישר
בשלילה. יענה ידיין ומר ג׳׳נביה !ועידת להידרש
 לארה״ב ■בויאי לפני ״עוד כי ׳ואמר הוסיף דיין מר
 הדרך תהיה מספקת גמישות הצדדים יגילו ילא ישאם אמרתי
וחתחתים.״ מוקשים זרועת לג׳ונבה

 פתוח.״ ״הכל החוץ, שר סיכם יהיה,״ ישכך ספק ״אין
 מורים הסימנים כל בי מניו־יורק נמסר האחרון כרגע

דיין. מר שצפה כפי תבונם, לא אמנם ז׳נווה ועידת כי

פסימי דיין

 באושר אופטימי החוץ שר אם כתבים .לשאלות :בתשובה
בחיוב. דיין מר ענה השלום שיחות לחידוש
 באשר פסימי הוא אם כתבים על־ידי נשאל החוץ שר

בשלילה. השיב החוץ ושר ז׳נווה ועידת חידוש לאפשרות
 לארה״ב ׳בואי לפני ״סבר כי ואמר ,הוסיף החוץ שיר
 אמרתי,בפירוש הוועידה. לחיד׳דש מניעה כל שאיין אמרתי

 ממנה.״ נרד ולא ומתן המשא דרך על ׳עלינו כי
 יהיה.״ שיכך ספק ״אין ידיין, מר סיכם פתוח,״ ״׳הפל
 מורים הסימנים כל כי מניו־יורק נמסר האהרון ברגע

החוץ. שר שחזה בפי השנה, עוד תסונם ג׳נכה ועידת שאבן

*

ניב קובי

בוש
אוחטק

 זרה תופעה נפלה האחרון בזמן
עב ״כושים — ראשינו על ומוזרה
ריים״.
 הללו השחורים יורדים פעם מדי

באר להתיישב ובאים העצים מן
 המגוחכת בתואנה הקטנטונת צנו

״יהו היותם דטלפי יהודים, שהם
 השבות, חוק עליהם חל דים״

 הלבנים", ״אחיהם עלינו, והוכה
תופנו. אל אותם לקלוט
 מישרד-הפ- פן, על עושים, יפה

 מן בגרשם ומישטרת-ישראל נים
הש הכושים את ללא־כושה הארץ

 בבושת• אותם וכהחזירם חורים,
 ביערות הטבעי מקומם אל פנים

הג׳ונגלים.
 מסתבר הפליאה שלמרבית אלא
 מ■ למעלה בארצנו בכר שישנם

 שכאלו, עבריים״ ״בושים (!)אלן?
 יהודים היו כאילו כינינו החיים

שביהודים.
להיפסק. חייב הזה והמחזה

 תופעות כעולם פכר דאינו כי
 יהודים על אכל ומשונות, שונות

מעולם. שמענו לא שחורים
יהו חוקי-הטבע מבחינת שהרי

 מעופף, ג׳ירף כמו זה שהוד די
בזאת. חיה ואין

קווינס? שותה 01״הג רוד
. . . ן . כ . . ל ב א

 והתקוונח ההשמדה ווו
ליממה אחת ניצה אונו

ל מועצת על־ידי מוגש שרד הלו ת במ או ל ק ח  ה
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