
האנגלים צוחקים מזה
יי

יוסד■ ומממה עג האמת
 והצטדקויות זכרונות של למבול בעיקבותיה מלחמה הפיאה לא מתי

 מפלת־המצרים צריכה הסופית, התוצאה למדות ומדוע, צבאיים?
 הסאטירי השבועון פירסס כזה מצב למנוע כדי יוצאת־דופן? להיות

האמי־ המניעים על מצרי גנרל של הסודי הדו״ה את פאנץ׳ הלונדוני

 כל לגנרל היו לא מוסיןז שפאנץ' כפי החפוזה. המצרית לנסיגה תייס
 של כעיקר קלות, בהשמטות להלן (המובא זה דו״ח כחיבור בעיות
 ולשמונה לו עכשיו יש הכל אחרי כלבד). לאנגלים המוכנים רמזים

כישראל. אשר בעתלית במחנה-השבוייס - פנוי זמן הרבה מחבריו
 (עמו, גדול הכי למטומטם גם ברור ׳טהיה פי

 היתד, ביותר), המוקדמים בשלבים עוד נועצנו כמובן,
 שהישראלים מד, את למשוך הראשונית הצבאית מטרתנו
 נטישה על־ידי עשינו זה את לקאהיר. — צבאם קוראים
 שישמשו על־מנת במידבר, חדישים 54.־ט טנקים של מכוונת
 את הסבנו זאת בצורה הישראלים. של לצליפותיהם מטרות

שלנו. היסודית האיסטרטגיה מן תשומת־לבם
 הבחורים אלף 90 את לשבח, לציין עלי זאת בנקודה
 כדי מעליהם נשקם את זרקו שבמתכיזן האמיצים, המצריים

 פיתו וכך בירתנו. לעבר המכסימלית במהירות לרוץ שיוכלו
אובדנם. לקראת אחריהם, לבוא הישראליים האידיוטים את

 הנפלא המסלול להיווצרות הסיבה כמובן, גם, היתה זאת
 לסניף הישראלי הגבול מן ישר שהוביל חדשות, נעליים של

 לסיורים ליציאה הריכוז מקום שהוא בקאהיר, הראשי הדואר
והנעימים. המקסימים ובפרבריה בעיר, מודרכים

★ ★ ★
יבמיגסטדוג משכרים סטים

המבו■ תבוסתנו על-ידי הוכנסו שהישראלים הרי
 לשים תכניתנו היתר, מזוייפת, בטחון להרגשת יימת

 התיירים על כך כל המקובל הלילי הסיור בעת מארב להם
 הישראלים את להפגיז התכוננו בלילה. הפירמידות בקאהיר,

 שהם בשעה בדיוק הספינכס, בראש המוכנות מעמדותינו
ערבי. תכנון של זה פלא על ובהתפעלות ביראה צופים היו

 על־ידי לכל, היום שידוע כפי סוכל, אומנם זה גאוני מהלך
ו הגזענות הניאו־קולוניאליזם, האנגלו־אמריקאית, הקנוניה

 איום לידי הישראלים את שהביאו הפרו־ציונית, התוקפנות
 הפסקת־אש. מיד יהנדם לא אם האו״ם על גרעינית בהתקפה

הסופית. השמדתה לפני עמדה שישראל בשעה בדיוק וזה
 אל־ עבד גמאל כלפי מסויימת ביקורת הושמעה אמנם

 להפסקת שהסכים על הברק!) נוטר הנביא! (צאצא נאצר
 אנשים, על־ידי הושמעה זו האשמה אך זאת. סחטנית אש

 והנערץ הגדול מנהיגנו כי הבינו לא בחיים, היו עוד שכאשר
 שהובאו משכרים סמים השפעת תחת עת באותה נתון היה

 טבחים על־ידי שלו המינסטרוני למרק והוכנסו מבריטניה,
אפיפיור. המתקרא וזה גולדברג', ארתור בשירות ציוניים

★ ★ ★
אימומי־־נעליים על־ידי הפגזות

 בצורה בנו בגד או־תאנט הנסתר שהיהודי חד*
 צבאותינו של תשומת־לבם רוכזה שכזאת, מחפירה 4\

כך כל שהיו החדשים, באויבינו והמהוללים המנצחים

באו״ס. ארצות־הברית ושגריר יהודי, •

 של ועוצמתן מגודלן נבהלנו לא עצמם. את וחשפו טיפשים
 לעברן פנו ושריוננו ואנשינו וארצות־הברית, בריטניה

 המבוצרת הבריטית הקונסוליה על במלחמת־בזק ופתחו
 גרעיני). בנשק גם (אולי היטב

בקומת הפרו־ציוניים השוערים בשני התרכז העיקרי כוחנו

 כ־ הטוסוויס נכחדים, מצריים קומנדו אנשי
 הישר* הקווים מאחורי מחכים שבויי־מלהמה,

באויב. ניצחת מכה להכות להזדמנות אליים
 כברק מהירה בתנועת־מלקחיים איגף ששריוננו שעה הקרקע,

האדמה. פני מעל מחסן־ד,אופניים את ומחה הבניין, את
 מכוניות־ וכמה איסטרטגיים, חלונות הרבה נופצו כן כמו
 האבדות למרות וזה נהפכו. — גרעיניות־בכוח נוסעים

 המזדקנות הבריטיות המשרתות על־ידי לנו שנגרמו הכבדות
 בקומה באמבטיה שהסתגרו האימפריאליסטים, היהודים של

 במברשות־ הגיבורים כוחותינו את הפגיזו ממנה העליונה,
 מבריטניה הרף ללא שזרמו כלי־נשק ובאימומי־נעליים, שיער

 על וילסון משה ממשלת של הקדושים לשקריה בניגוד
ארצו. של הנייטרליות

 עם, ברוב אושר המנוולת הקונסוליה על שהנצחון אחרי
 כוחותינו נעו ,אותות־ד,הצטיינות הענקת טקס סיום ואחרי

 אל־נוינזה, קולנוע לעבר צירי־תנועה, שלושה לאורך דרומה,
 אמריקאיים. סרטים של במסווה ציונית תעמולה הוצגה בו

★ ★ ★
השקדים על האמת

 בהתאם באוויר המלחמה כמוכן נמשכה ינתיים
ה הפסקת־האש של מעשדדהזוועה שבא עד לתכנית. ^

העל־אנושיים. במאמצינו וחיבל בוגדנית
 מסלוליהם על בעודם מטוסינו לריסוק שהסכמנו כך על־ידי
 של הבלתי־פוסקת נכונותם ואת רעננותם את הבטחנו
 כל משך ממיטותיהם יצאו שלא והאמיצים, הצעירים טייסינו

ההפצצות. שעת
אומץ־לב. חוסר על הציוניים לשקרים שנוגע מה זה

 שהגנרלים עתה סתירה, של חשש כל ללא לומר, ואפשר
 שמעולם, בחניקה, להורג הוצאו ומרפאת אמשאר מארזי,

 חיל־אוויר נשאר לא האוויריות המלחמות תולדות בכל
מטוסיו. כל השמדת למרות — מרומם כה במצב־רוח

הנצחון! עשוי כזאת מרוח
★ ★ ★

לאחים מוסרית תמיכה
 על נאמר שכבר מה על להוסיף אפשר מאד **עט

 כל זד, מיבצע מחה ואכן אל־שייך. משארם שלנו הפינוי )3
 האנושי המאמץ של הרשומות מספרי דנקירק של זכר

העילאי.
 חיילים אלפים חמשת לפנות היה ניתן כיצד לשאול אפשר

 הגיעו הישראליים הצנחנים שששת לפני דקות שלושים רק
 בנוגע מושלמת בורות מגלה כזאת שאלה אך למקום.

התרבותי. העולם קינאת שהם שלנו, לשירותי־המודיעין
 האלה המופלאות האיסטרטגיות והנסיגה הנצחון מטרת

 האמיצים לאחינו ישירה מוסרית תמיכה לתת כמובן, היתד״
 שהיו בים־סוף, דרומה מילין כמה של במרחק בעדן,

 זקן, יהודי חנוני של נועז, בלינץ׳ עת באותה עסוקים
 הבריטיים החיילים של הרצחניים ולילדים לנשים ובמארב

המרושעים.
 העמים הצליחו הצפון מן המוסרית למנהיגות הודות רק

 ובכך החסות בשטח האחרון בית־הכנסת את ולמחות לכבוש
 חשש ללא עדן ברחובות לעבור אפשר שמעתה הבטיחו

ציוניים. ואונס ממעשי־תקיפה
 להגן הסוריים אחינו של לשבח הראויים למאמצים בקשר

 הפיד־ של שטחי־האימונים ועל שלהם עמדות־התותחים על
 מעבר הישראליים החקלאים של הרצחנית מהתוקפנות איון,

.הרי לגבול, . .
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