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בגובימא עמי את שלח

ז. מ. ד״ר
מצרים) מלו פרעה עם (בשיחה

המשמעת משמעות לקראת
רציני מאמר

ההפתעה גורם
 מושלמת נראתה יום־כיפור בצהרי המצרית ההפתעה

המש סמל סמל, סמל לגבי היתד. כך לא אך לחלוטין.
התעלה. גדות שעל ״פותחן״ מוצב של מעת

המצ הפגזים של הראשונה ה״יציאה״ הישמע עם
 גבעת אל יצא הוא לקרב. מוכן סמל סמל כבר היה רים,

מצוח נעליו א/ בגדי לבוש כשהוא המסויידת התצפית
השיר חיל כשסמל ראשו על היטב חבושה כומתתו צחות,

ימין. לעין מעל אצבעות שתי בדיוק למרחקים, נוצץ ית
— ונרגע סנטרו על בוחנת אצבע העביר סמל סמל

לגובה עד חולצתו כפתורי את רכס עתה מגולח. היה הוא

לא־־מגולח חייל :רעה דוגמא
בבית מתחילה המשמעת

 מימין נעולה מכנסיו חגורת אומנם עם בדק הצוואר,
הפולש. מול אל והתייצב כנדרש לשמאל

 למופת. חייל ממושמע, חייל טוב, חייל היה סמל סמל
 ״תושיה״, על הביצים בילבולי הצליחו לא מעולם

רע על ולהעבירו לבלבלו ודומיהם -אילתור״ ״יוזמה״,
מכופ מסופר, מגולח, כשהוא לקרב יצא תמיד — תו

 במהירות בדיוק הולך כשהוא וגויאבה; חבוש, ענוב, תר,
הפיקוד. אלוף אותו יתפוס לבל קילומטר, פחות המותרת,

הפי אלוף על־ידי סמל סמל יום באותו נתפס לא ואכן,
שתפסוהו. המצרים פגזי אלו היו קוד.

ברוך. זכרו יהי
עולם בצבאות

שמש הצבאית בהיסטוריה הראשונה הפעם זו אין
עצמה. את הוכיחה הברזל מעת

 מפקד הוניגמן, (רב-סרן) הונגר היה 476 בשנת
בפי רומא את שכבש ההוגים בצבא כבדים סוסים פלוגת

ההוגים. מלך (אטילה) טילי (אלוף) הונגר-הונגר קוד
 את אלמוני רומאי חייל התיז האכזר הקרב מהלך תוך

 חלוד היה שהגרזן אלא בגרזן. הוניגמן הונגר של ראשו
נשמתו. את תפח נוראית אינפקציה חטף הוניגמן והתגר

 קט- הנם (סגן-משנה) אוברדאפט של סיפורו גם ידוע
 שמרח ,1ה־ העולמית במלחמה נועז גרמני לוחם שום,

 שיש הברורה ההוראה למרות שלו, הנקניקיה על גז־חרדל
 יסורים תוך למוות ונחנק הנקניקיות, על קטשופ לשים

אכזריים.
עולם. פני ששינה קטן מסמר אכן,

יגורי מקרה
 מגיעים אנו זו טאקטית רסטרופקטיבית ובראיה

 סגן־אלוף של מחדליו, — דיוק ליתר או מעשיו, לניתוח
באוקטובר. 8הד ביום יגורי אסף (מיל.)

 יגורי מנסה בעיתתות ובראיונות בטלוויזיה בדבריו
 בשל בקרב וחבריו הוא הובסו כאילו הרושם את ליצור
פיקודית. או מודיעינית טעות

היא. ולא
 היטב יודע כמוני, המלא, אגרנט דו״ח את שקרא מי
 שבבית- בגלל יגורי לרעת מלכתחילה עוד הוכרע שהקרב

מסו לא מאנדבושקעם (!)ארבעה היו שלו ימין שחי
 יגורי דברי את בבוז לדחות אלא לנו אין לפיכך פרים.

כאילו. פקודות בילבול או לכאורה, כוחות עדיפות על
צה״ליות מסקנות

 העם קיום את המבטיח שהגוף ספק אין צה״ל, לגבי
 את בראשו ולהעמיד הנכונה המסקנה את להסיק חייב
 לפירסום עד כולם לו שבזו האיש משמעת־הברזל, איש
לק צה״ל את להוביל שיכול היחיד האיש אגרנט, דו״ח
(גורודיש). גונן שמואל האלוף — משמעת ראת

 את גם לתקן ובתמים באמת אנו רוצים אומנם ואם
 ראש להעמידו אף כדאי האזרחי״) (״המגזר החולה חברתנו
לעמנו. וראשון

העמדות
תפוסות

 המישטרה של האוטומטי הטלפון
 מן מידע לקליטת שנועד )02־71166(

 לביתו, השבוע לחזור הקדים הציבור
 שאשתו, ציפה הוא בכבליו. שחש ביוון

אצל בעבודתה תהיה אלקטרונית, מזכירה

כנסיה במסווה פגישות בית
הוידויים? כומר עשה נזה

ה את פתח אך והנה, נודע. דין עורך
 האלקטרונית המזכירה את מצא דלת,

כ חדש, טלפון מדריך של בזרועותיו
שלו. האחד-ארבע את מעסה שהיא

טלפון־אשנבאן■ הרוזן
מיספר — חיוג כל

פעולות
התגמול

 200 בקרוב שתסב הודיעה ״אגד*
כפעו מטענים, למובילי אוטובוסים

 המשאיות שענף על תגמול לת
בטיוליות. נוסעים מסיע

 אלף כמאה יבחרו זה לצורך
 ולאר- לחבילות שיוסבו נוסעים,

עלו זה תקדים של תוצאותיו גזים.
:אסון הרות להיות לות
גרו יפיקו האלטע-זאבנים •

 הנייר שמפעלי כיוון מנייר, טאות
מגרוטאות. נייר מייצרים

 שירותי תפתחנה הזונות #
 העיסוי שמכוני ביוון קוסמטיקה,

בזטת. עוסקים

 דלא- בנכסי ישקיעו ערפדים •
מו המתווכים שרוב מכיוון ניידי
דם. צצי
 ספר בתי יפתחו טמפונים •

 כל מוציאים ספר שבתי מכיוון
מחזור. שנה
גבי ייצרו ועץ בניין קבלני •
 ל״תנובה״ כתשובה לבנות נות

אנ וקרש. קוטג׳ גבינות המייצרת
 פרלמנט להקים יבקשו ״תנובה״ שי

 הכנסת שחברי מכיוון משלהם
אש״ל. מייצרים

 למה סבתי את אדפוק ואני •
אמי. את דופק שאבי

הפירות למגדלי הודעה

 לאור יצא
הספר

 מה ״כל
 לדעת שרצית

המיר על
 ספר בקרוב
:ירקות למגדלי

ון״ ש□ ״לא

 למעשה היונה האלקטרונית המזכירה
טלפון. נערת

נו שהיתח הוברר ראשונית בחקירה
 ועשרות כמרפת־מתח. עצמה להציג הגת

אינטר ומערכות טלופרינטרים טלפונים,
 באו גבוה, ממתח שטבלו משוכללות, קום

 האוטומט של בביתו פורקנם את למצוא
 בדרן גרמה זו מתח הרפיית המישטרתי.

 וולט 220 של חילופין זרם להתזת הטבע
הקירות. על

אלקטרונית מזכירה
פנימי יופי — חיצונית תמימות

 האוטומאטי הטלפון ניהל העטק את
 היה הלקוחות ובין המתאבדים, לרשות

ידוע. ציבורי טלפון גם




