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שוגה גוחב של הביטחון שד - דיין

קורא
מאוד יקר
מצער. מיקרה לנו קרה שעבר בשבוע

להו טובות כוונות כרגיל לנו, היו
ימי מימים כדרכנו ־ארץ200 את ציא
 זוכרים בוודאי הוותיקים קוראינו מה.

הו בוטלה והיחידה האחרונה בפעם כי
אנטיביו של הירצחה ביום העיתון פעת

תלק״ק). בתמוז (כ״ה המלכה טיקה
 לא ת״ט—ת״ח פרעות בזמן אפילו

 אז נקרא כזכור, המשמרת. את עזבנו
 שהתחרה עיתון ־הת״ט".20״ס עיתוננו

 ־200״ — הפורעים בביטאון בהצלחה
 שכונה רוזנבלום, חסנין בעריכת הת״ח״

חמלניצקי״. של ״צפצפתו
 :המערכת את פילגה קרים מילחמת

 הטורקים, לימין התייצבו מחברינו רבע
 לצד לחמו הנותרים השלישים שני בעוד

 יוצא היה אם ספק המדוכאים. הקרימים
 פלו- הגב׳ של עזרתה לולא בזמן, העיתון

 סיכנה אשר המופלאה, נייטינגייל רנס
 האחד הצד מן הגהות בהעבירה חייה את
 די בי ״בלאסד למשנהו. החזית של

!״ מרסיפול
 אור ראה יישכח, שלא נוסף גיליון

 הדרומיים. נגד הצפוניים מילחמת בעת
הארץ״, 200״ מחברי ששניים עת זה היה

לאי־השדים דרייפוס הגליית
הארץ״ 200״ גיליון בידו

 ע״י לפתע קורקפו מערבה, בדרכם שהיו
 הפרומצ׳נקו משבט אדומי-עור קבוצת
 לעזרתנו נחלץ הפעם וצמא״הדם. הפראי

 — כוחותיו בשארית שזחל ואן־קליף, לי
 את והביא — כדורים נקובת ביטנו בעוד

ב ממש בקולורדו לצינקוגרפיה החומר
ב מתבוסס שצנח לפני האחרונה. דקה
 לנד, מיי איז הארץ 200״ :אמר דמו,
 קליפורניה פרום לנד, יור איז הארץ 200

נדם. ואז איילנד.״ ניו״יורק דה טו
ת, לדל ידולנו עו ר או מ  בדל עמדנו ה
 י מה אז שעבר. השבוע מן חוץ הפרצים,

קורה.

מכתבים
למערכת

״זו־הארץ״, שלום
 לא למה אז — שלו את עשה הכושי

ללכת! לו נותנים

הצג חיים טור.
 בסוריה. לשירות 37ה־ היום

)4 טור 3 בעמוד (המשך

 אמש שנערכה עיתונאים במסיבת
 לשר- דיין משה מר של מינויו לרגל

 השר אמר מרחב־שלמה, של הביטחון
 נפלה יום־הכיפורים מילחמת כי הטרי,
 שרי־ מחשובי וכמה כמה על כרעם

 והמיש־ הסעד שרי (ביניהם ישראל
 מסקנות ״הסקנו וממצביאיה. טרה)

בעודו בברזל להלום ונמשיך מיידיות

אי נגד צעדים כמה ננקטו וכבר חם,
 שסרחו.״ שים

השר מנה השאר בין
 החקלאות ששר ורמז

 ל־ ויועבר מתפקידו, בקרוב יושעה
ה בחשיבותו (הפחות מישרד־הדואר

 צעדים נשקלים כ׳מו־יכן ביטחונית).
ש ורהפטיג, זרח מר נגד משמעתיים

 בילויים כיום ביום־כיפור דווקא בחר
שבשכונתו. בבית־הכנסת

שחיו השר התאים כתבים, לשאלת
 ישראל לביטחון השטחים של ניותם
 ״תארו האחרונה. במערכה שוב הוכחה

 — בלעג השר הוסיף — לעצמכם״
 סיני, מרחבי את מחזירים היינו ״לו

תן כלום את להפוך היה ני
 (פיקוד גבעתיים?״ פיקוד

במציאות). קיים שאינו
 בא כאילו בפל־תוקף הכחיש השר
 במיל־ למחדלים בתגובה החדש מינויו

יום־הכיפורים. חמת
 מר הדגיש — חדשה״ להודעה ״עד

 של בתחילתה עומדים ״אנו — דיין
 בסופה!״ ולא מילחמה
שהו מסרו לשר המקורבים חוגים

רגע. בכל צפוייה חדשה דעה

שיר
חלוצי

 מנגינת על־פי בשקט (לפזם
ממטרה״) סובי ״סובי

 יודיצה סובי, סובי,
 תצא לאור האמת

מים. קצת תיטחני סובי

 ועדת-החקירה
קרה שם מה תגלה

 הדלתיים תהיינה סגורות אך
אזניים. יש לבוחר כי

 יודיצה סובי, סובי,
 הקצה את תחשפי

טפחיים. תכסי אבל

 נדע שלא טוב כמה
הוועדה גילתה מה

 אוקטובר לפני כמו ונוכל,
בבאדר-עופר. לבחור שוב

ם שושנה לגב׳ חי חו בן־

ברכות
להולדת

טען־קשר
ח א

ולתותחן למטק

ה מאחלים / בגדוד החבר׳

רו ק ח ת
תחקרו. טובים, אנשים תחקרו,
 אותם מעכנו לא למה תחקרו

שעות. בשש
בער. לא הסולר למה תחקרו

מראש. ידענו לא למה תחקרו
 הספיק השמן כד למה תחקרו

ימים. לשמונה רק

שרון. את גייסו למה תחקרו
 התרבות קצין למה תחקרו

לחופש. יצא

 הגרביים תקן למה תחקרו
מלא. היה לא

 היתה לא המלחמה למה תחקרו
יפה.

 היתה לא היא למה תחקרו
אלגנטית.

מהירה.
משומנת.

חביבה.
מלכדת.
מחנכת.
לקחים. שנפיק שנדע. טוב. תחקרו

 לטובה עלינו הבאה שהמלחמה כדי
יותר. טובה תהיה

יותר. טעימה

§

^ >8ןן

מד_ כי
<דל_־־!_ ר־־זרססן יא

ג-------לכורוו מרצון חובזז לנזלוזז
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