
 על הופקדו■ המשולש מצלעות שאחת עוד
ההסברה.

 פתוח שהינו החמד צמד לנו הוכיח ואכן
 למכרות וחזר הזה העם של לריחשי־ליבו

 לדפיטיסטים להניח שלא ׳עיל־מנת המלח
לא לגרום יום־הכיפורים לאסון שגרמו
 להם, ושעמם שלא וכדי חדשים, סונות

 — שרים 23ל־ הממשלה את להם הרחיבו
מיעוט? ממשלת שזו יאמר ומי

 להקים יוכל ועין שיצחק תקוותי כל
 יוכל הנראה, ככל נגוזו ממש של מנהיגות

ול להסתלק לארוז הוא לעשות שנותר
 את לנהל והמר גולדה פרס, לדיין, הניח

ג ברובה ולהחזיק האחת בידם הקיריקס
השניה. ידם

 אילת ענגי, אמיר
מאיים ס5חג ■

ישראל על
 ״הנפט ,1897 הזה״ ״העולם
ישראל,״ של קיומה על מאיים

ישראל. על הנפט משגר תוצאות
:הכתבה על והארות הערות מיספר
ה אירופה של קיומה על מאיים הנפט

 ארצות של קיומן על ובמיוחד מערבית,
 לקצץ ייאלץ המערב השחורה. אפריקה

הה ולתוך מיתפתחות, לארצות חוץ סיוע
 של כלכליים כוחות ייכנסו הכלכלי לל

מט של עצומות רזרבות להן ארצות־ערב,
 אר־ יבקשו לעזרתן כתמורה קשה. בע

ל גלם חומרי שיווק על פיקוח צות־ערב
 הסיסמא תהית זאת כל המתועשות. ארצות

כ וערב.״ אפריקה עמי בין ״סולידריות
 דוגמת אכזרי אימפריאליזם יקום תוצאה:

 אם ובבל. אשור
ע ההצלחה תחילת
 ה- ארצות לולות

 להית׳אחד נואגרב
 את לכבוש על־מנת
מיספ־ לה מאלטה׳

ו מודרגיות, נות
 בריטניה על ללחוץ

 את להעביר החלשה
ע לידיים גיברלטר

רביות.
 יממשו בו ■בזמן

 חיסולה חלום את
יתאח ישראל, של
 וסוריה עיריק דו

 מנהיגות של מטרתה תורכיה. את ויתקפו
ה פריחת של הפאר ימי אל לחזור ערב

איסלאם.
לה היא שמטרתו בגלוי הודה קזאפי

 המערב. של החופשית החברה את רוס
 מאחורי עומדים שהסעודים הרושם אף על

 שהמוח ברורים סימנים יש הנפט, תרגיל
הוא היעילה, הערבית הטאקטיקה מאחורי

ר א הדו
האבא■

ל ש

! ו ו ע ג1ה ס ה
ם1השד גלחגה איחוד

 השורר והחברתי הפוליטי המצב נובח
 לעצמי חוסה אני רואה במדינה, היום

וה פנתרים מוקד, מרי, למנהיגי לקרוא
 מללקוק לחדול וביטחון, לשלום תנועה
 החל ולעשות האחרונות הבחירות פצעי

ם ו הי  השלום שוחרי מחנה לאיחוד מ
 הבאות הבחירות שלקראת פדי והקידמה,

 מלוכד מחנה הישראלי הבוחר בפני יוצג
 קולות, ואובדן פיזור ימנע אשר ומגובש

 והי־ השלום למחנה אמיתי מרכז ישמש
אמי אלטרנטיבה יהיה אף ואולי קידמה,

המערך. לושילטון תית
משמעו לא חילוקי־דיעות על התעלו

 ועל בניסוח או !בגישה הבדלים על תיים,
 השכבות ובקידום בשלום ראו שררה.

 אשר איחוד !המצדיקות מטרות הנחשלות
הישר- החברה פני לשינוי להביא ׳בכוחו

ד צ ם כי פי חלי ע□ מ
 היחסים ביותר התערערו כאחרונה

 חוסר־אמון ישנו ושילטונו. העם בין
ש למסקנה הגיעו הצדדים ושני הדדי,

 שהציעו היו להימשך. יכול לא זה כך
להח והיא ודימיונית, מגוחכת הצעה

 זו הצעה לעומת השילטון. את ליף
יו החבה מעשית הצעה שהציעו היו

 הרוח, רפה העם את להחליף תר:
למנהיגיו. ראוי שאינו הזה העם

ב הוחל המצב, את לשפר !במגמה
 סופר תחילה העם: להחלפת תוכנית

 נפלו ביותר הטובים שחבריו אחד לכל
 זה מפקד של אחרת או זו טעות בגלל

 רבים של לשבירתם זו פעולה אחר. או
ה את להוריד ובמטרה אך הצליחה,

הו במיבצע הוחל יותר, עוד מוראל
 נתגבר״. ״אנו בסיסמא המוראל רדת

מפתי התוצאות היו זה במיבצע גם
ביעילותן. עות

 רימת-ה־ הורדה אחת ובעונה בעת
סבלו ובעיקר דראסטית, !בצורה חיים

 אך משפחותיהם. ובני המגוייסים מכך
 ברמת־ הירידה אפקט את להבליט כדי

 תרוויח קטנה שושיכבה הוחלט החיים,
ה כחיי להמשיך ותוכל המילחמה מן

שלה. ראווה

החלי עצמה הממשלה מכד, יותר
הג על־ידי הציבור עיני את לנקר טה

 הקיסרית החליטה וכך הביזבוז, דלת
השרים. מיספר העלאת על הדגולה

 על נוספו דק הללו הצעדים כל
קיי שהיו והניכור אי־השייכות הרגשות

 רבבות אותם המילחמה. לפני עוד מות
בל הלום הוא בית שלגביהם צעירים,

 ובלתי- מקופחים מרגישים במילא, בד
שייכים.

 ביותר והשובר החשוב הצעד אך
 הציבור לעיני השליטים הצגת הוא
ממו אנשים חבורת :באמת שהם כפי

קיסרית כשבראשם ומזדקנים, צעים

 כל על תגובתה אשד וסנילית זקנה
ביט או מפלגתית מדינית, התפתחות

 כפי או בעיניים דמעות היא חונית,
 :התיקשורית אמצעי זאת שמגדירים

משח לכך נוסף בבכי.״ פרצה ״׳גולדה
ומת וצועקים השרים־התינוקות קים

ומב ומאיימים בהם וחוזרים פטרים
 הם יום־הכיפורים שמחדלי לנו טיחים

 במיל- שיקרה מה לעומת ניצחון מסע
הבאה. חמה

■! ■ : ■
 רמתי. פועלת, השיטה אופן, ככל
 ומתכננים נשברו כבר אלפים אלפים

 רק לצאת מתכננים אחרים ירידתם. את
 כיצד מרחוק ולראות שנתיים לשנה
וחברים. דברים יפלו

 היא כיום העומדת היחידה הביעייה
 היורד. העם במקום חדש עם למצוא
 תתגבר זו בעייה על כולנו!שגם נקווה

והרעננה. החדשה הממשלה
חיפה ג׳עמור, שלמה

 (ניחוויק, האלג׳ירי בומדיין הוארי דווקא
ב רואה זה ספרטני מנהיג ).73 דצמבר

 נראה והיטלר עליון, גזע הערבית אומה
 כי מאמין הוא לעומתו. תמים כצעצוע

ב האתת מעצמות־העל את לשסות אפשר
שניה.

בלגיה קופל, א.

הזהרה ■!

משוחדדיס לחייליס
משוח חיילים לזכויות התקנון עניין אם
 קרגמן, ישראל ח״כ של בידיים הוא ררים
למשוח מזה תצמח לא טובה שום דעו:
ררים.
 תחת נוסחאות: אלוף הוא קר׳גמן ח״ב
ממשי. דבר שום אין מפוצצות מילים הרבה

 רק רוצים משוחררים! חיילים הזהרו,
שב כזה, הוא החוק נוסח אותכם. לרמות

 עוד יהיה התקנון, נוסח ממש. בו אין אמת
גרוע. יותר

 ירושלים כרוכילגסקי, רון

בזיוגות 8

עקיסא כאולפן
דעת־ה־ את בזאת להזעיק מבקש אני

כ הבאות לבחירות נפרדת הליכה אלית.
 המתקדם. המחנה של לדעת כאיבוד מוה

להשתחרר, העומד מילואימניק
צה״ל

תודה
משתח אנחנו קרה, ייאמן לא אשר ובכן,

 מילואים. ימי 160ל־ קרוב אחרי ררים,
 לא וגם זו, בתקופה היה לא יופי הרסה
ה אחת אבל לחברו. ׳אדם מאהבת הרבה

 העולם היתד. נתקלנו בהן היפות תופעות
 לפני — שבוע כל אלינו הגיע אשר הזה,

הבחירות. ואחרי
 — במילואים שנהיה הבאה לפעם עד

 את לקרוא נמשיך כאזרחים, קצת נרגיש
די* עם להסכים ובדרך־כלל הזיה, העולם
והשקפותיו. עותיו

צה״ל ריסוס, איתן

 איך? יודע איני אבל להודות, ברצוני
 מילואים משירות השתחררתי השבוע
גיל אותי ליוו ממנו ארוכה ותקופה פעיל׳
 אם כי אותי, רק לא הזה. העולם יונות

 ה־ הקווים באחד לסוללה, חברי כל את
תודות! אלפי בסיני. קיידמיים

 על־כך מצטער מאוד אני נוסף: ידבר
 הזה, העולם על לחתום באפשרותי שאיין
הכ שלאחריה והתקופה והמילחמה היות
יעצום. לדפיציט אותי ניסו

 הזה העולם גיליונות את אופן, ׳בכל
שאי על־ידי אם צורה.׳שהיא, בכל ואשיג

 בודדת קנייה על־״די ואם מידידים לה
שבוע. מדי

דימונה ערוסי, עמיקם

משי אלו בימים השתחררתי לשמחתי
הארוך. המילואים רות

 המתרחשת השערורייה נגד בישראל קהל
בנתניה. עקיבא ׳באולפן

תקו את שכללו באולפן, שהותי בחודשי
 ללמוד נאלצנו ביותר, החמור הקור פת

 שהוא. חימום כל ללא במקום ולהתגורר
 סירבו האולפן, תלמידי בקשות למרות
החימום. מעריכת את להפעיל המקום מנהלי
 האוכל. בנושא גם קיבלנו דומה יחם
 לא לכלבים, מתאים היה שקיבלנו האוכל

לבני־אדם.
 ואר־ מקנדה לאולפן שהגיעו תלמידים
 כדי לארצותיהם, חזרה נמלטו צות־הברית

בריאותם. על לשמור
 האולפן לתלמידי דם שותת לבי !אולם

להי לאן אין להם, מרוסיה• ארצה שעלו
מלט.

קנדה מונטריאול, פלדמן, אהרון

 על לכם להודות רוצה אני זו בהזדמנות
 רב־ רוחני כמזון הזה, העולם מישלוח

ומרענן. טעם
צה״ל פלג, עמוס

 להשתחרר, עומדים אנו אלה בימים
 כל ובשם בשמי לכם להודות וברצוני

 משיב שהיה מפח־החיים על הפלוגה חיילי
וגיליון. גיליון כל

 מאיתנו מעטים לא הלכו איתכם יחד
 קולם, את נתנו שלא אלה וגם בבחירות,

 אב־ אורי של מקומו שניפקד על הצטערו
היש הבוחר של ושדעתו מהכנסת, ׳נרי

 מהפרלמנט- לאחד גיבוי נתנה לא ראלי
 אי־פעם לנו שהיו ביותר המבריקים רים

בכנסת.
ש לי ניראה מתקרב, ושיחרורנו מאחר

 יחתום ביקרכם, הרוצה כל ואילך מכאן
ה על ומסודרת אזרחית ובצורה אישית
 ל־ לשלוח להפסיק ׳שעליכם מכאן — עיתון

הצה״לית. כתובתי
צה״ל סולסקי, כני סמל

 חכדדק 8

חוגג
 קצינת כשראיתי נדהמתי מה זמן לפני

ב בסופרמרקט מסתובבת 20 כבת צה״ל
 עם חאקי חולצת כיליאיים: בלבוש חולון

האמנ לא !כחולים ג׳ינס ומכנסי הדרגות
 התאפקתי בקושי ורק עייני למראה תי

מכת הדרגות את למרוט אליה, מלגשת
יריקה! בליווי לה ולהצדיע פיה

 ברחוב מטיילת צה״ל ממלת ראיתי היום
 בשלל סרוג, כובע מתנוסס ראשה כשעל

 לתקופת חוזרים אנו אם תמהני צבעים.
 זולל סתם הישראלי שהברדק או הפלמ״ח,

חולון גן, חנן צה״ל. את

יחסשו
:2531 ד״צ לחברי מוקדש

/ הפרחים אותם
שעב השנה של

 שוב יפרחו / רה,
/ הבאות. בשנים
 על ישירו אנשים

ל שיגיע / אביב
סתיו.

 על ידברו ברחוב
/ מילחמה. עוד

 פחות טיפשים
/ למות ישלחו

 צריך יותר. טיפשים
 חומר / שיהיה

 בעוד להרצאות
שנה. מאה

/ למעלה, שם טנקים שאין אומרים
 אולי / בחודש. לאחד מחכים לא גם

 יחדיו ויחפשו / והבל, קין את יפגשו
 אברהם של ביתו ליד / אלוהים, את

אבינו.
2531 ד״צ שיין, אכרחם

ק ש נ י ה ד ו ס ה
 נתגלה שלנו הסודי הנשק חדשה. במיתקפה יפותח לישראל הגינה צבא הידד,

 נצליח ודאי ומטוסים, טנקים בעזרת לאיזור השלום בהבאת ׳נכשלנו אם לעולם.
המגולחים. ראשינו על וכובע מקוצרות פיאות בעזרת זיאת לעשות

ומאב הולכים ומתמוטטים. הולכים האומה צבא מנהיגי השק. מן המרצע יצא
 בביזיונות לדוש יותר טעם אין ושיקול־קר. היסטריה בין האבחנה כושר את דים

 דרגותיהן את העונדות היענה שבנות מיסתבר אבל האחרונים. החודשים חמשת
צרופה. משמעתית במיסגרת נעשה שהכל חושבות הכוחפת, מכפתור אצבעות שתי

 לכבודנו שאירגנו הקומדיה את בבר שכחנו האם אמ״ן? ראש לעזאזל, היכן,
 הודות בחיים אשכנזי מוטי ׳נשאר אולי או ? גורודיש המישמעת מלכי ז׳מלך ׳שרון

המצוחצחות? ונעליו הקצרה לתספורתו
 שאבת מאיפה ? בקו החייל צרכי לכל אלעזר, דויד ריב־יאלוף דאגת, בבר האם

 בך שתהיה לפחות עשיית? ■שכבר אלו על בנוסף שטויות עוד לעשות האומץ את
אגרנט. ׳ועידת למסקנות לחכות ׳על־מינת ושבל טאקט שיל קטנה מידיה

והת כבי׳ת־יחולים שכבתי לסוריה. בפריצה ׳נפצעתי במילואים. אני יום 140
 בבית. להישאר אלטרנטיבה לי נתנו שהרופאים למרות ליחידה לחזור עקשתי
 משום כמעט. ריקות בידיים האדיב את בלמו חיי׳לים אלפי מאוית היחיד. ואינני

היו. לא ותחמושת אישי נשק שאפילו
 הולכים ועסקיהם שלהם המישפיחה שחיי מילואים אנשי יש שלי ביחידה
 אתה, ועכשיו על־אנושית. ברוח מעמד ומחזיקים שיניים חורקים והם ומתמוטטים

מצביאך. שנשאר מה את הורם ידיך במו אליעזר, דויד
צה״ל מילואימניק,

19079 הזה העולם


