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חמישי, ביום תתקיים האסיפה
בערב, 8 בשעה בדצמבר, 14ה־

א׳), (אולם בני־ברית בבית
תל־אביב קפלו, רחוב פינת המאספים רחוב

יפו—תל-אגיב ,28061 ת.ד. להתקשרות: המען

..רובקס״
 חצלחווג של חדש טלאי הגיע

,וידבק•״ של חאלאות

״מורלה״ סמי
 מורלח של אחד קטלוג רק קיים

מחיקויים. היזהרו

המזימות איש דיין,
)17 'מעמוד (המשך

 רמטכ״ליס־בדימוס :חבריה שלושה מתוך
 21.1.55 שישי, יום לסקוב. וחיים ידין ייגאל

פעו היתה אם להיוודע ניסיתי בלילה
 מודאג שכבתי הצלחתי. ולא (תגמול), לה

גבול. ללא
 22.1.55 שכת,
 רמטכ״ל... חתירות

 24.1.55 שני, יום
 (״הברירה: נגדי חריף מאמר בלמרחב

 בן־גור) מאיר מאת ביטחון״, של מדינה
 בין שהצגתי והברירה בכנסת, נאומי על

מז המטכ״ל של ההשראה ושוד. חוק
 כשהמאמר שכן כל — שורה מכל דקרת
 עניינים על ופרטי-פרטים פרטים גדוש

.למטכ״ל רק הידועים . .
ם ״שוד סי טו  מ
ברכבות״ וחטיפות

25.1.55שדישי, יום
ברקת: ראובן עם בשיחה

 בשכלו גם באופיו גם כי הוכיח לבון
 מעשי־ זמם הוא שטניים. יסודות יש

 של להתקוממותם הודות שנמנעו זוועה,
 אלה של נכונותם כל עם — רמטכ״לים

ל מוכן היה דיין הרפתקני. מעשה לכל
 מרכבות. קצינים וחטיפת מטוסים שוד
 לגבי לבון) (של מההצעה הזדעזע הוא אך

 לרצוח חופשית יד תבע מקלף רצועת־עזה.
 לו כשנתן התחלחל הוא אך שישקלי, את

 של הספר איזוד לגבי מטורפת פקודה לבון
רי... ״המפורד׳ הסו

26.1.55 רכיעי, יום
 ארבעו־ ,קטנים שולחנות ליד הושבנו

כו שניסתה לאוסון• גב׳ היו מסובי תיים.
 בעליל שוב והוכיחה תפלים בעגבים חה

 לא־ אף ובמיקצת טעם כל סרת היותה
 כמספר שנתגלה וג׳ונסטון** גולדה שפוייה,

 כל גולדה ואת אותי וליבב עליון, בחסד
 (נשיא על ביותר מעניינות במעשיות הערב

רוזוולט. ד׳) פרנקלין ארצות־הברית
 סליחה ביקשתי לדיבור דיבור בין

 במיס־ ■שלושה — שבכיסי בניירות ועיינתי
 — פקודת־מיבצעים העתק הוא הראשון פר.

 — השני !״בתחומנו״ סורים חיילים לחטוף
 על־ נשאל מתי לרמטכ״ל: לבון מיכתב

 לכל מוחלטת התנגדות ן אישר מתי ? כך
 הוראה מייד, לבטלה דרישה התוכנית,

אי בלי כזאת פקודה שום להוציא לא
 שר־הבי- אל הרמטכ״ל — השלישי ; שורו

 אבל אישר, לא שר־הביטחון נכון, טחון:
בסמ העניין כי סבור היה הרמטכ״ל, הוא,

״בתחומנו״... לפעולה הכוונה שכן כותו,
:שרת מוסיף
השע כל אחר כדבעי. ״מקולח״ הייתי
 ומה סמכותי ללא כזו פקודה שוב רוריות
 בתחומנו״? ״לחטוף הזה השקוף החיפוי

 המוכנה תואנת־השווא מראש ברורה הן
 מיס- מלים החלפתי הארוחה אחרי כאן!

 !וייאוש זעם מלא הוא — לבון עם פר
כך! להמשיך אי-אפשר

6.2.55 ראשון, יום
מא אעשה כי עלי להשפיע ביקש טדי

דיין. משה של לבו״ את ״לרכוש מץ
 ישיבת הערב, בשעות היום, באותו
 זלמן אשכול, לוי שרת, משה — החמישה

לבון. ופינחס מאיר גולדה ארן,
 לו אין — החלטית היתר■ לבון תשובת

 אבל מצפוני, לפי לנהוג עלי כנגדי, טענות
 במישרד־ פרס שימעון עם ימשיך לא הוא

 ברמטכ״ל, גמורה תלות ומתוך הביטחון
 בלי סיפר הצבאיים. העניינים כל לגבי
ה ושיטותיהם תעלולים על דוגמות סוף

 כי שכח כאילו פרס. של בייחוד פסולות,
 תעלוליו על וכהנה כהנה לספר יכולתי

אחרים. וכלפי אני כלפי הוא, ותרמיותיו
27.2.55 ראשון, יום

 לכהן כדי משדה־בוקר, חזר בן־גוריון
הישי היום שרת. בממשלת כשר־הביטחון

 כ״שר־הביטחון בהשתתפותו, הראשונה בה
לא״. ותו

נכ הישיבה התחלת לפני מיספר דקות
 מבקש בן־גוריון ״מר ואמר: שמאי נס

 בן־גוריון משונה. רגע זה היה לראותך.״
 על יושב כשאני שולחני, מול ועמד נכנס
 נכנס הייתי שאני כמו ממש כיסא, אותו

 אך שולחנו. מול ועומד בעבר זה לחדרו
תה על בהרהורים להשתקע שהות היתה לא

הגורל. פוכות
 ובידו הרמטכ״ל, הופיע בן־גוריון עם
גלולות. מפות

 פתח המטכ״ל ידובר. מה על מייד הבנתי
תגמול... של תוכנית בהרצאת

האמריקאי. השגריר אשת •
 לטפל שבא אייזנהואר, הנשיא שליח •*

מי־הירדן. בחלוקת

 המרחב, פני את ששינתה עזה, פעולת
מכן. לאחר שעות 48 בוצעה אומנם . 1.3.55 שלישי ידם

 לתוך צפורה לבקשת קפצתי בהפסקה
 מדרום־אפ- היימן אתל של לכבודה מסיבה

 (יעל), אלי ניגשה עראון. זלדה אצל ריקה
 ילדה דיין, ורות משה של הבכירה הבת

או תפסה ברוחה. ועצמאית בשכלה מבריקה
 אתה ״משה, :אמרה אולשן. עם משוחח תי

 בית- נשיא אתה ואולש, ראש־הממשלה,
במדי נעשה מה לי, אימרו העליון, הדין

 (מדוע אנשים, 37 נהרגו מדוע שלנו, נה
 !״נחוץ לא לגמרי נחוץ, לא זה *), ? 45 לא

ושתק והנרגשות הפיקחות בפגיה הבטתי
!״אביך את ״שאלי :לה אמרתי לא תי.

 גאולה ״בשורת
מצורע״ מפי

11.4.55 שני, יום
 מעורבים מישמרות להנהיג ההצעה על

 בגבול והאו״ם מצריים ישראל, חיילי של
:הרמטכ״ל התריס עזה רצועת

 הנחת ימנע או״ם כי רוצה אינני ״אבל
המצ את ללמד מעוניינים אנו !מוקשים

 את הפסקנו אנו בכוחנו כי לקח, רים
שלהם!״ פעולות־המיקוש

:שרת ומוסיף
 ״אך :המשוררת רחל של הקריאה בחינת

 מפי אם גאולה בשורת אחפוץ לא אני
בשו ״יום (בשירה תבוא!״ היא מצורע
רה״).

מש באו״ם הסתייעות כי זו, בפילוסופיה
 פי- מחייב הלאומי וכבודנו קרננו, פילה
 בילבד, בכוחנו הביטחון בעיית כל תרון
 צה״ל צמרת תורת כל ביטוי לידי באה

ת... רגל על אח
14.4.55 חמישי, יום

 ״שיחתו על לשרת מספר שילוח ראובן
 ועל ערב באותו בן־גוריון עם הממושכת

דיין״. משה עם ובוקר לילה שיחת
 ב־ כלל שולט בן־גוריון אין כי נוכח

 המדינית, המערכה של עובדות־היסוד
ה בכל רואה הוא אין כי זה ולעומת
המ המגמות של הטווח מלוא את בהירות
עצמו הוא הרמטכ״ל. דוגל שבהן דיניות

הרמטכ״ל
לשמו״ הנקם ״תורת

 אר־ עם חוזדדביטחון כריתת מאד מחשיב
ב זה יעד שולל דיין ואילו צות־הברית,

 על- שיוטלו הכבלים משום הקיים, שלב
 פניו הצבאית. חופש־פעולתנו על כך ידי

 פסול בפניה שיוקם תרים וכל למילחמה,
בעיניו.

 כשהי- נוקשה התגובה בעיקרון אדיקותו
 ואנשים הזאת בארץ העם ״המוני תה:

 בשום יסבלו לא אלון ויגאל דיין כמשה
 לך הרי עונש.״ ללא מעשי־רצח פנים

לשמו. הנקם תורת של מוחלטת הצדקה
 15.4.55 שישי, יום
 אבריאל: אהוד עם שיחתו על שרת

של גישתם על קיצונית בחריפות קיטרג

 8ו־ מצרים 37 נהרגו עזה בפעולת *
בני־אדם. 45 סה״כ: ישראלים.
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