
 את כינה לעניינים, והרמטכ״ל בן־גוריון
 תוכנית־ההרפת־ של המדינית ההנמקה כל
 ומגוחכת. כילדותית עזה רצועת לגבי קר.

 נפסד בחוסר-כנות בן־גוריון את האשים
 היא דאגתו כל כי טוען כשהוא ביותר,

הן... את תשכולנה שלא לאמהות בני
:אחר ובעניין
 עניין במטכ״ל לברר איסור את ביקשתי

 לו כשסיפרתי בגט*. אלמנת של מכתביה
 באה ״ואילו אמר: ג׳יבלי של ביטוייו על

 הרמטכ״ל, לפני להתאונן זו מרת״נפש אשה
שטו מדברת באמת ,את לה: אומר היה

אלה.״ אנשים של תרבותם זוהי ,יות!
ל ,,כך  התחי

הפשיזם

 לראות גם חרבה, על ולחיות גמורה אופק
ה לא אם העיקרי, המכשיר את בחרב
המו המתח ולהחזקת להרמת־רוחה יחיד,

בשורותיה. סרי
 לא, — סכנות לבדות מותר כך לשם
 חובה כך ולשם — זאת לעשות מיצווה
נא בפירוש ניקמת־דם. של שיטה לנקוט

 היא שלנו המסורת ,השומר' ״מימי מר:
 הכל, ועל רצח״. מעשה כל בעד לנקום

 ארצות־ערב, עם חדשה מילחמה יתננו מי
 הצרות מכל ולתמיד אחת ניחלץ אז כי

למרחב. ונצא
 כי אמר עצמו ״בן־גוריון :כזו פליטודפה

 למען ל״י מיליון ערבי לאיזה לשלם כדאי
במילחמה!״ יתחיל

 הפשיזם התחיל כך ״הן טוען: גידעון
ובגרמניה!״ באיטליה

10.5.55 שלישי, יום
 וחדיש כבד נשק לחכור החליטו הצרפתים

 החליטו מישרד־הביטחון אנשי למצריים.
 העיכובים שיוסרו ובילבד כך, עם להשלים

ליש צרפת שנתנה ההתחייבויות מילוי על
 :שרת כותב הרכש. בנושאי ראל

 ומנכ״ל־ביטחון הרמטכ״ל כי מתברר
 עם מו״מ זה בעניין ניהלו פרס) (שימעון

 מיש- ידיעת בלי בישראל צרפת. שגריר
אצ רק שייתכן פרוע, מעשה — רד־החוץ

עצמה. בצרפת לא פנים כל על לנו,
 20.5.55 חמישי, יום

באנג בארצות־הברית, ישראל שגרירי
 אילת אליהו אבן, אבא — ובצרפת ליה

 ה־ עם לשיחה נפגשו — צור ויעקוב
 ביומנו: שרת כך על כותב רמטכ״ל.

אמר —( לנו אין שכזה: סיכום נצטייר

 היו ״אילו
׳ לו . . ם. י תי ,ש

7.6.55 שלישי, יום
בתל־אביב. בן־גוריון של בביתו בישיבה

 הדיון באמצע ללכת הוכרח בן־גוריון
חופ שיחה התנהלה ובהעדרו קלה, לשעה

 כסה, מוסריים. ומומים תקלות על שית
 (צבי מבנו מיכתב לבן־גוריון מסר בבואו,
 עניינו מה כסה לנו סיפר אחר־כך כסה).

 ה־ נגד כתב־האשמה — המיכתב של
 נגד הצעיר הדור את המסית רמטכ״ל,

 בני־המושבים את כינס התנועה: הנהגת
 סי- את כתפיו מעל הסיר ומשקי־האיחוד,

 כאיש- מדבר הוא כי והכריז מני-הדרגה
כרמטכ״ל. ולא תנועה,

מישמר־בכוד* סוקרים הממשלה וראש־ הרמטכ״ל
"עיניים שתי לו היו אילו . . .

 עם בחוזה־ביטחון צורך כל )— דיין משה
לרו אד יהיה הוא להיפך, ארצות־הברית.

לנו. עץ
 וישלול ידינו, יכבול רק חחה־הביטחון

 הדרוש והוא — חופש־פעולה כל מאיתנו
 — תגובה מעשי הקרובות. בשנים לנו

 קשורים נהיה אם לעשותם נוכל לא אשר
רא לנו. סנדחיים הם — ביטחון בחוזה

 הערביות הממשלות את מחייבים הם שית
 הגבולות, לביטחון נמרצים אמצעים לנקוט
 שנית, ירדן. ממשלת של מפעולתה כמוכח

 את להחזיק לנו המסייעים הם העיקר, וזה
 יהיה לא בלעדיהם ובצבא. ביישוב המתח

 לוחם עם של מישטר וללא לוחם, עם לנו
אבודים. הרינו

 את יטשו לנגב שנחלצו בני־המושבים
 לסדר־היום נעבור אם ויחזרו, עמדותיהם

 רק תגמולי־עונשים. ללא מעשי-רצח על
מבק ואנו למדינת־חסות, שהפכנו משום

ב המעורער הביטחון למצב תיקון שים
הש זרות, מעצמות אל דיפלומטיות פניות
פי מאפשר שאינו מצב־רתז ביישוב תרר
חלוצית. תנועה תוח

 או לארצוודהברית אין כי לספר אסור
ה את מאיתנו לקרוע מזימה לבריטניה

להת יש לנגב בחורים ילכו למען נגב.
לו. הנשקפת סכנה על ריע

 רב. ובכוח־שיכנוע בלהט נאמרו הדברים
 הזאת למדינה אין ברורות. מסקנותיהם

כל בעיות לה אין בינלאומיות, דאגות
 כלל, קיימת אינה השלום שאלת כליות,

 שמסביב, באיזור יתחולל מה כלל חשוב לא
 רשאית, היא — כולו בעולם אפילו או
צרות- מתוך חשבונה לעשות חייבת, אף

 לממשלה קרא ״הזקנים״, נגד למרד קרא
 מדיניות־ את הגדיר ״תבוסנית״, הנוכחית

 כל נגד התריע כהתרפסות, שלה החוץ
 ארצות־הברית עם להסכם להגיע ניסיון

.ברית־ביטחון על . .
 לו ידוע אם שאלתיו בן־גוריון כשחזר

 ומה הרמטכ״ל, של אלה הופעותיו דבר
 בן־גוריון לרסנו. כדי לעשות אומר הוא
 5.1.50 .חמישי, יום ברור. לא משהו וגימגם נבוך היה

ל במיכתב ציפורה, שרת, של רעייתו
 :בחו״ל השוהים קובי, ולבנה כלתה

 של מצב־רוח יוצרים בידיים, פשוט,
 קשה לא אך מטורפים, כולם לא מילחמה.
 רק עכשיו לאבא היסטריה. אחר להיגרר

האפ ככל מילחמה למנוע — אחת מטרה
 לראש־הממשלה כאשר קל לא וזה שר,

 מתוך לראשון אחר, מצב־רוח ולרמטכ״ל
 בדימיד וחי בחיילים לשחק אוהב שהוא
 כי לראשו שהכניס מתוך ולאחרון נות,
 האוייבים. את למגר שעת־כושר היא עתה

 3.12.50 שני, יום
 משה מסייר מיני מילחמת לאחר חודש

 ושר־החוץ, ראש־הממשלה שהיה מי שרת,
תפ שום עוד ממלא אינו עתה בקמבודיה.

 הישראלית־ המילחסה ועל ממלכתי, קיד
 כשהיה בעיתון, מקריאה לו נודע מצרית
בהודו.
 הקצין לי הביע הדרכונים, שהוחתמו עד

 ״לה כי ואמר ממיבצע־סיני התפעלותו את
גדול. דבר עשה דיין״ ז׳נרל

 — אחת עיין בעל הוא דיין כי אמרתי
מג עוד היה ודאי שתיים, לו היו אילו
לעשות. דיל

 הישראלית הרשת איש בנט, מכס *
בכלא. שהתאבד במצריים,

 ממשלת ראש אז נו, או ביניהם: *
בורמה.
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 טורדה של אחד קטלוג רק קיים

מחיקויים. היזהרו

״רובקס״
 הצלחות של חדש מלאי הניע
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