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 בקשת לפי
 החדש, הרמטכ״ל
 נמנע הריני

 מיהו מלפרסם
 החדש הרמטכ״ל

 שהערבים כדי
ישמחו. לא

 הד״ש מחזור
בטבע

מרגי מקום) מאיזשהו להתחיל צריך אכל התחלה, (אין כהתחלה
 מקימים והם שיגוי, ואין שינוי (למשל) לכוא שצריך אנשים כמה שים

 ומציעה (כשחור) דמוקרטית תנועה כאה זה אחרי ).1(לשינוי תנועה
 לתנועה מצטרפים חלק שינוי. רוצה היא גם כי אליה, להצטרך להם

 וחלק לשינוי), דמוקרטית תנועה :(ר״ת ד״ש לה וקוראים הדמוקרטית
 לעי* התנועה את (למשל) מקימים והם לד״ש להצטרך מסכים לא אחר

 רוצים הם כי מתאכזכים לד״ש שהצטרפו מאלה הלק אחר־כף, (א). נוי
 ),2( לשלום התנועה את ומקימים פורשים והם שלום, ואין שלום (למשל)
 דמוקרטית תנועה באה זה אחרי לעינוי. התנועה גם מצטרפת שאליה

 חלק שלום. רוצה היא גם כי אליה, להצטרך להם ומציעה (כשחור)
דמוק תנועה :(ר״ת ד״ש לה וקוראים הדמוקרטית לתנועה מצטרפים

 מקימים והם לד״ש להצטרך מסכים לא אחד וחלק לשלום), רטית
 לד״ש שהצטרפו מאלו חלק זה אחרי (כ). לעלום התנועה את (למשל)

 פורשים והם שיתוך, ואין שיתוך (למשל) רוצים הם כי מתאכזכים,
 לעלום. התנועה גם מצטרפת שאליה ),3( לשיתוך התנועה את ומקימים
 אליה, להצטרך להם ומציעה (כשחור) דמוקרטית תנועה כאה אחר-כף

 וקוראים הדמוקרטית לתנועה מצטרפים חלק שיתוך. רוצה היא גם כי
 מסכימים לא אחר והלק לשיתוך), דמוקרטית תנועה :(ר״ת ד״ש לה

 אחר־כך (ג). לעיתוך התנועה את (למשל) מקימים והם לד״ש להצטרך
 שיוויון (למשל) רוצים הם כי מתאכזבים, לד״ש שהצטרפו מאלה חלק
 שאליה ),4( לשיוויון התנועה את ומקימים פורשים והם שיוויון, ואין

 (בשחור) דמוקרטית תנועה כאה זה אחרי לעיתוך. התנועה גם מצטרפת
 מצטרפים חלק שיוויון. רוצה היא גם כי אליה, להצטרך להם ומציעה
 לשיוו• דמוקרטית תנועה :(ר״ת ד״ש לה וקוראים הדמוקרטית לתנועה

 את (למשל) מקימים והם לד״ש להצטרך מסכימים לא אחר וחלק יון),
 מאוכזבים לד״ש שהצטרפו מאלו חלק זה אחרי (ד). לעיוויון התנועה

התנו את ומקימים והס^פורשים שינוי, ואין שינוי (למשל) רוצים הם כי
 כאה אחר-כך לעיוויון. התנועה גם מצטרפת שאליה ),1( לשינוי עה

(מההתחלה). הלילה וחוזר (כשחור), דמוקרטית תנועה

אין יש
ל ו ב ד ג ו ב ג

לחוצפה. גבול יש
לחוצפה. גבול אין
הדבר. אותו בעצם זה

לחוצפה. גבול יש בכל־זאת אבל
ה סגן־ראש־הממשלה, שכבוד זה

 ידין, יגאל (מיל.) רב־אלוף פרופסור
 שלא הקצינים״ ״מיכתב מיוזמי מבקש

 לצורך הצבאיות בדרגותיהם ישתמשו
 עלול הדבר כי פוליטית, דיעה הבעת
המוט הרושם את בחוץ־לארץ ליצור

ה אצלנו מתערב כאילו שלפיו עה,
 נדמה כבר, זה — בפוליטיקה צבא

גבול. כל עובר לי,
ה את לקבל עלול עוד מישהו כי

 סגן־ הוא ידין שמר המוטעה, רושם
ה דרגתו בזכות לא הממשלה ראש־

חוכמתו. בגלל אלא צבאית,
חה־חה.

 מתערב לא הצבא אצלנו מזה, וחוץ
בפוליטיקה.

לטימטום. גבול אין
לטימטום. גבול יש
הדבר. אותו בעצם זה

לטימטום. גבול אין בכל־זאת אבל
מכ הקצינים״ ״מיכתב שיוזמי זה

 בעד הם כאילו דיין, דיברי את חישים
 דרך־ שיש ואומרים ,67 לגבולות חזרה

יש ארץ לבין 67 גבולות בין ביניים
 הביניים דרך־ בעד והם השלימה ראל
 כל עובר לי, נדמה כבר, זה — הזו

גבול.
 לבין, שבין הפשרה הזו, הדרך כי
 בה הלכנו כבר חדשה. דרך לא היא

וקדהת. מילחמות וקיבלנו שנים, עשר
 כת את שמטריד מה כל שאולי או

או ישלח מי זה המתכתבים הקצינים
 משום־ ,מעדיפים והם למילחמה תם
ה ולא אותם ישלח שהמערך מה,

ליכוד.
באמת. נו,

לך המציעים יש
עכשיו שדו□

לך מציעים אחרים
ח שלו□ טו  ב

לו מציעים אנחנו אבל
עכשיו בטוח להיות
אלינו הצטרף
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ולהתראות שלו□
 ן 29.478 שבת במוצאי שייערך ההמוני לכנס בוא

 פארק בסנטראל מקומי) (שעון 19.00 בשעה
ציבור. ואישי אומנים בהשתתפות בניו־יורק,

בהמוניכם בואו
שעה בכל יום בכל (ישראל) ■בלוד מנמל־התעופה ייצאו מאורגנות טיסות

 - ענשיו בטוח שחני מה
ו ולהתראות שלו□


