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יעקבסון ד״ר פרסונז

מזויין מאכק
 על שלכם ברפורטז׳ה כשראיתי נדהמתי

 הדה (העולם בסבסטיה ההתנחלות פרשת
 נשק, עימם נשאו ״המתנחלים״ כי )1926

 היה לא צה״ל. על־ידי כחוק להם שניתן
אק או רובי־צייד כמו נשק, סתם זה

 כלומר, ועוזים. קלצ׳ניקובים אלא דחים,
 של אפשרות כאן הייתה תיאורטי באופן

 מפירי- לבין צה״ל בין מזויינת התנגשות
כחוק. להם שניתן נשק שנשאו החוק,

 כדי הנשק את להם נתן לא צד,״ל
 העובדה הממשלה. נגד בו שישתמשו

נשק לספק מסוגל אינו שצה״ל שבשעה

ם חלי תנ ם מ ה מזוייני טי ס ב ס ב
!הנשק את לקחת

 במיל־ שהוכח כפי המגוייסים, לכל אישי
 נשק ממחסניו מחולק יום־הביפורים, חמת
 שערורייה היא למפירי־חוק, רחבה ביד

לשמיים. זועקת
 סבסטיה מתנחלי את מעמידים לא אם
 את מהם שיטלו לפחות, הראוי, מן לדין,

בממשלה. למרוד כדי השתמשו בו הנשק,
תנזון, עמירם תל-אביב נ

 אתם, גבול. כל עוברת שלכם ...הצביעות
 למען חוקיות הבלתי בהפגנות שתמכתם
מו הייתם ־שלא ובירעם, איקרית ״עקורי״

 בקשר הממשלה מרות את לקבל כנים
 המיש־ עם ושהתנגשתם הצבאי, למימשל

 שקיבלה חוקי־השבת נגד בהפגנות טרה
 יש מוסרית זכות איזה כחוק, הממשלה

 הרוצים אוהבי־המולדת נגד לזעוק לכם
בה? להתנחל

קב ע , י אי ט י ירושלים צ׳

 למת־ מוסר הטפות לשמוע ...מצחיק
 ש־ אבנרי, אורי של מפיו סבסטיה נחלי

 את ואילץ הכביש על שכב כחבר־כנסת
בכוח. אותו לגרור המישטרה

ם, מ. ר תל־אביב אכי

 ובכל השלמה, ארץ־ישראל איש אינני
 לקו מעבר בהתנחלות מוצא אינני זאת

 ערבים יכולים מדוע פסול. שום הירוק
אי ויהודים מדינת־ישדאל, בתחומי לגור

 או ירדנית במדינה לגור יכולים נם
? פלסטינית
 ניסיון־ההתנחלות את אבנרי של הגדרתו
 הבאי כדברי מצלצלת כ״פוטש״ בסבסטיה

 אל צה״ל התייחס שאומנם נניח וגוזמה.
 בכך יש האם נועם, במקל המתנחלים

רבץ? ממשלת נגד הצבא של פוטש משום
 ולא פוטש, ניסיון ולא פוטש, לא זה

 הרים צל רואה רק אבנרי מר זוטר. פוטש
כהרים.

י דנ ר ש, מ ירושלים פרי,
 המבצעות הנערות, אלפי עשרות ...גם

 על עוברות מלאכותיות, הפלות שנה מדי
 ובכל הממשלה, סמכות את ומערערות החוק
״פוטש״. בשם התופעה את כיניתם לא זאת
ראסון־לציון ■עזרתי, יונח ״ ' ק

ר- חי הנ ת לא ? י 1 ?קגו
 ואין גבול אין החימוש ולמירוץ היות
 מרקי־ המתוחכמים הנשק ומחירי שיעור,

 העם לשד את ומוצצים ׳שחקים עים
 לרבי־המימשל להציע ברצוני והמדינה,
 ״סלי עם לרוץ להפסיק וחכמיו, הישראלי

 ״קנה של בבהלה הרוחות, לכל קניות״
תאחר.״ פן מחיר בכל

 ואף מלא, בפה להודות יש זה במקום
 פצצות- תיריסר עיתונאים, בפני להציג
 בתוספת בירות־ערב, כלפי מכוונות אטום

 הרי בהן. נשתמש יתקפונו, אם כי הכרזה
מסתי אינן וברית־המועצות ארה״ב גם

 המכוונות פצצות־אטום, אחת לכל שיש רות
 לנו מדוע השנייה. של היישוב מרכזי נגד

כך? לנהוג אסור
 וצריך ויעילה, פשוטה היא זו תוכנית

 הבכא מעמק להתנער אומץ־לב, קצת רק
 גלוייה בהכרזה ולצאת לתוכו, שנקלענו

זו. ותקיפה
 ניגריה לאגוס, גלבוע, יוסף

מאלוהים מתנח
 שיח־ על הכתבה את קראתי מה באיחור

 (העולם מצה״ל •דוזבבלום פנינה של רורה
).1924 הזה

 הנ״ל וצה״ל, ישראל עם של למזלם
 בארץ. היחידה הסקסית היפהפייה איננה
 אבל כך, על לשמוע פנינה תתפלא אולי

 בעלות חיילות המון עוד בצה״ל קיימות
 ״מושלם״ גוף עם ,90—60—90 של מידות
 גם יש מאלוהים. מתנה בסך־הכל שהוא

 התורמות מתנפנף, שיער עם בלונדיות
 ושוב אבל, החיילים. של המוראל להעלאת

 מהחיילות, לרבות ישראל, עם של למזלו
 תבונה יותר יש יפות, והפחות היפהפיות

לפנינה. מאשר
רמת־גן שחם, ע.

 ששיחרר צה״ל על מתפלא לא ...אני
 הלוחצים מהמדים רוזנבלום פנינה את

 בה להשתמש שמתכוונים כנראה עליה.
 לא ולכן מדינות־ערב, נגד סודי כבנשק
לצה״ל. ישלה הקשר על שידעו רוצים

חדרה זר, מיכאל

ת ש ק ש 1928 ק
כו למצוא ונסה דמיונך את הפעל

שתס שלמטה, לציור מתאימה תרת
לכו הצעות בו. רואה אתה מה ביר

 ת.ד. הכתובת: לפי לשלוח יש תרות
ההג ״קשקשת״. עבור תל־אביב, ,136

תפורסמנה. ביותר הקולעות דרות

ת ש ק ש 1926 ק

 מעתה — פועלת הנקודות שיטת #
 חלון על להתקין בעל־רכב כל יחוייב
 נקודות כמה לו שייראה מיתקן רכבו
הרישיון. שלילת עד לו נותרו עוד

 אפקה נאות גספר, דני
המכו בראי מגלה מכוניות גנב #1
דול מישטרה אופנועי שמונה כי נית
אחריו. קים

פתח־תיקווה יחישלום, שאול
 אחרי מייד סרוגות, כיפות 8 >•

 הזמן את הורגים בשומרון׳ ההתנחלות
אותם. שיפנו עד במשיכת־חביל,

 רמת-גן גיסים, גד
ה חלון דרך סופר אלון יגאל י•
 שבאו שרי־הממשילה מיספר את מטוס
 מוושינגטון. בשובו פניו את לקבל

 בסרגליק,׳תל־אביב רוחמה
בפתח־ מתבלים חוליות שתי

הפאנטום. כוונת דרך לאנד
בת־ים אלעד, ישראל


