
עתאוננות
 בדיין התמיכה

שתוללת מ
תי מישאל להאיר מיוחד —פו
 [ דעתך לפי להיות צייד מי לשאלה

 !ה* התשובות נתקבלו שר־הביטחון,
ש אריק ,52.9 דייו משה באות:

 אהרון! ,9.4 רביו יצחק ,14.7 רוו
 אחרים ,1,7 בר־לב חיים ,2,3 יריג
.14.2 מועמד אין ,4.8

)15.2.74 (״הארץ״

:״העבודה׳״ בהזמנת שנעיד סקר

— בר־לב שר־הבטחון:
 28 — אלון אחוזים׳ 30

אחו 22 — דיין אחוזים,
 אחתים. 17 — רבץ זים׳
אחוזים. 3 — יריב

)15.2.74 (יודיעות־אחרונות
 העבריוג געוזונות מדוקדקים מעיונים

 שהציבור מסתבר האחרון, יום־הששי של
מוחלט. באבדן־חושים דיין את אוהב שוב

 סה״ב על מצביעות האחרונות התוצאות
האחו במשה. לוהטת תמיפה של 74.9*

 במשאל 52.9* כדלקמן: מתחלקים זים
 ב- ״העבודה״ במשאל 22* ״הארץ״,

״ידיעות־אחרונות״.
ו סבירה ובר־לב באלו! התמיכה גם

 אלון ,30* בר-לב — (״ידיעות״ יציבה
 אלון ,1.7* בר-לב — ״הארץ״ ; 28*

נעלם).
 מדוייקת, שלנו שהעתונות שמראה מה
 ובכלל ואובייקטיבית, חסרת־פניות יפה,

המוח. את לך לשטוף מנסה לא
 אפשר שלפעמים עוד שמראה ומה
 ובעונה בעת ותוצאותיו משאל להזמין

אחת.

הזעצער הבוחער
 במשא־ומתן
 הקואליציוני

לנם... הערב מצפים
 מחפשים עדיין המפד״ל ראשי
 המכרעת הישישה לפני פשרה

המו״מ ועדת של
)13.2.74 (מעריב

 של הדפוס עובדי איך תראו תראו,
 !יש מה זקנות. לנשים לועגים ״מעריב״

 לק- מותר ראש־ממשלה שהיא בגלל רק
הת תובעים אנו ז ה ש י ש י לח ייא

נ נצלות

:הראשון והמייסד העורך
 ז״ל זוארץ מלכיאל ד״ר

 מרמרי, חנוך מיכאל, ב. : יבל״א דרכו ממשיכי
 סידון אפרים ניב, קובי

1 זוארץ רחוב המערכת: כתובת

תמיד: שמואל ב ח

שבו״נו □ ״ ״ ד ת!״ בי טובו
ו ב שי מ ׳ . א . צ מ ה □ ל ל ש ד כ ו ן ע י י נ ע ביד■!״ ה

 בידיים השבויים נמצאים ״סוף־סוף
ל תמיד שמואל הח״ב אמר טובות״

2׳ כתב 0 ב לראיינו שבא הארץ״ 0
הכנסת. ישיבת תום

האומל השבויים הופקרו עתה ״עד
״ממשלת־טלפונים״ של לחסדיהם לים

 מומר־ ״פרופסור״ ושל תבוסתנית
שאי שכל יהודי-גלותי אותו להכעיס.

 ל״משא־ ובערמה בכחש להביא פתו
 המרצחים לבין בינינו מביש ומתן״

 נמצא שהעניין עת עתה, אך הסוריים.
ולא הדבר יקום לא בידי, סוף־סוף

הפתרון
ת י ו י ה י מ " ״ ? י ד ו ה י

 וזיני, הוגו את פגשתי שוב בבוקר אמש
 הוגו ביותר. עלי החביבים המשוגעים צמד

 ואכל תמיד, כמו לוגריתמים, מילמל
 למריצה חנייה מקום חיפש וזיני קולרבי,

שלו.
 של הקוסינוס את בחיבה לי אמר הוגו

נשמע. מה ושאל ,940
 אין טוב. ״לא — אמרתי — טוב״ ״לא

מתפוררת״. וגולדה קואליציה
שחטה. ואמר קולרבי נגס הוגו

קואלי ״אין — הפצרתי — ״:הוגו״
!״ ציה

קולרבי, כדי תוך שאל הוא י״ ״למה
התערב. לא זיני
הו — יהודי״ מיהו יודעים לא ״כי
 מיהו על רבים הזמן ״וכל — לו דעתי

 מיהו על אלא לדבר ואי־אפשר יהודי,
 לא יהודי מיהו ידעו שלא ועד יהודי,
קואליציה." תהיה

נורא חייך הוגו
שאל י״ קואליציה יש זה ״ובלי
עניתי. ״יש״
 שיקהו ״אז :באקטואליות ציחקק הוגו
שופט.״

 לא בכלל ״זה — בכיתי — ״הוגו״
לשופט״. עניין

99דיין! - זאת בכל91

 דיין משה מר כי חושבים אינטלקטואלים, קבוצת אנו,
 וכי הכיפורים יום מלחמת למחדלי כשר-הבטחון, אחראי,

להת היא הלאומית-הציבורית-ההיסטורית-המוסרית חובתו
ומיד. פטר,

המיניס האחריות עיקרון לחול חייב מתוקנת במדינה
 ולצה׳׳ל, לבטחון הקשור לכל האחראי כשר דיין ומר טריאלית,

מתפקידו. להתפטר חייב
 של המיוחד הפוליטי למבנה ערים בהיותנו זאת, עם יחד

 מימין לנו האורבות לסכנות מודעים ובהיותנו ישראל מדינת
 משה רק כי ספק לכל מעל לנו ברור מהסורים, וגם ומשמאל

 שר־ של לפיטוריו להביא יכול ללא-חת, העשוי האדם דיין,
דיין. משה הבטחון
 בתמיכה הפעם להתלכד בישראל לעם קוראים אנו לכך אי

!דיין במשה
בדיין! תמוך — דיין פיטורי למען

דיין״ — זאת ״בכל קבוצת

 ״שופט — אמר הוא — !״ דווקא ״אז
 הכי זה (מיל.) מיהו־יהודיס וארבעה

טוב.״
הבנתי. לא

 משוגע לא שאני יודע מזמן שכבר ׳הוגו
 ועדה- ״שיעשו :להסביר התנדב מספיק,

 אסור או יהודי. מיהו חקירה־ממלכתית
קוא יהיה ישתקו. יהודי. מיהו להגיד

ליציה.״
ז תופשים
תודה. ואמרתי לקולרבי ברגש נשקתי

״יהודיצה סוב ! יהודיצה ״סוב  הוסיף !
 בתוכנו, החיים קשי־ההבנה בשביל זיגי

ברוורס. !המריצה את והחנה
משהו. בהם יש

 הלחצים מול איתן כצוק נעמוד יהיה!
 :המינימליות דרישותינו על נוותר ולא
 !שבויים לא !משא־׳ומתן לא !שלום לא
 של מכתבי־תודה ואלפי משוכנע, אני

 יעידו, — אלי שהגיעו אומללים שבויים
 שלא עלינו סומכים בסוריה שבנינו

ה  הגולן. ברמת אחד סנטימטר אפילו נז
 אם בעינינו להסתכל הם יוכלו איך

ב לישראל והוחזרו ששוחררו יידעו
 בזלת של טונות מאות הפקרת מחיר
היהדות. מחיק והוצאתם יקרה

 הגב׳ שגם בסיפוק לציין יכול ״ואני
 לשיפור תרמו הביטחון ושר מאיר
 הר האחרונות״, בהכרזותיהם המצב

מפיו. הקצף את וניגב הח״כ ■סיף

 השבויים ישאלו בידי, העניו עוד ״כל
 כל אמיתית. יהודית בגאווה סבלם את
 יהיו הם — כאן ושכמותי אני עוד
 בפגישתו הביטחון שר שאמר וכמו שם.
 מישהו ״הלא בבר־אילן סטודנטים עם

 ב־ ישיבתנו מחיר את לשלם מוכרח
רמת־הגולן״.

1 האתמול את מחנש ׳חניק הפלמ
או

ח״מקה שוי1
הספר הופיע

ה ה פ ש ס מ ל פ ה
ת א חפר חיים / גורי חיים :מ
 שהושרו שירים מ־ססו למעלה •

הפלמ״ח כאהלי

 והעלו גשרים פוצצו הם / יפים יפים יפים נעורים לחיימקה היו
 את שומעים למדורה, מסביב יושבים היו • החופים אל מעפילים

 בארץ טיילו הם • להסתבן ידעו וגם וציזבסו ואהבו / ה״זקן״
 אחרי / ת׳מנגינה זייפו ולא שירים המון וידעו / פינה כל והכירו

• המדינה את שעשו הם :להכחיש אין הבל •
 לרוב ונעורים עושים מה אף / יפים יפים נעורים לחיימקה היו

 חצי ובל / הפלמ״ח״ ״אגו-אנו את מציגים אז — • חולפים?
 שירי כל את לשחזר גם (אפשר / נשבח שלא אלבום, יוצא שנה
• ח) תש״ •

 באל ולא / ברצינות הפלמ״ח אל שנתייחס רוצים אתם אם אז
 בבקשה, פחות קצת אז • ו״ציונות״ ״ביצות״ כמו נלעג מושג
 לעוד תדחו ״אנשי-פלמ״ח״ אלבום ואת / בינתיים ללחוץ פחות

• שנתיים •


