
 שר־ הטיח ימים, כחודש לפני אלון־מורה,
 חברי־כנסת בפני שרון, אריק החקלאות,

 ״חבורה חריפים. ביטויים השלום, ממחנה
 שהורעלו... ״נשמות אמר. צבועים,״ של

).2181 הזה (הטולס חמישי״ גייס
 בית־שאן, שבעמק ניר־דויד, בקיבוץ

ה בעזרת לבדוק, חברים כמה החליטו
 מובנו מהו אבן־שושן, של החדש מילון

ו חמישי״. ״גייס הביטוי של המדוייק
 הוא חמישי גייס כי מצאו, ׳שם אמנם,
 במדינה, הנמצאים ומחבלים, מרגלים ״חיל

 לפעולות בסתר ומסייעים החזית, בעורף
האוייב״*. של הכיבוש

 קרבי עבר בעלי כולם הקיבוצניקים,
 במילואים, היום עד המשרתים בצד,״ל,

 ל- להיחשב הסכים לא מהם איש רגזו.
 למעשי התנגדותו בגלל חמישי״ ״גייס

גוש־אמונים. ישל ההתנחלות
 עזר ,לשר־ד,ביטחון לפנות החליטו הם

עלבונם. את ממנו לתבוע וייצמן,
ה ששיגרו במיכתב גדולה. זכות

ה בין נאמר, לשר־ר,ביטחון קיבוצניקים
: שאר

 בפומבי להסתייג דרך למצוא ״עליך
 שר־ של מהתבטאויותיו חד־משמעי ובאורח

 כי'למרות ברבים, שתודיע או החקלאות.
ה כשר אתה, מדבריו, מסתייג שאינך
לחיי מאשר מערכת־הביטחון, על ממונה

 שאת — חמישי גייס בחזקת שהם לים
 במע־ לשרת — ו לאמוד יוכל מי גודלו

 מלשרת אותנו שתפטור או רכת־ד,ביטחון.
 שאנו העובדה מכוח במעכףת־הביטחון,

המדינה.״ ביטחון על איום מהווים
איש. 25 חתמו המיכתב על

ביום. בו למוחים השיב וייצמן עזר
אזר חובה רק אינו בצה״ל ״השירות

אל שנשלח במיכתב וייצמן קבע חית,״

שפר חשודה
!מייד להשתחרר

 מיכתב על החותמים ראשון מאירי, דני
 שמשרת מי גדולה. זכות גם ״אלא המחאה,
 לתעודת־יושר זקוק אינו באמונה, בצד,״ל

גורם.״ שום של
 אהדתו, נתונה למי ספק יהיה שלא וכדי

 הבא: במישפט תשובתו את וייצמן סיים
 או בממשלה בכירים תפקידים ״ממלאי
 המדינה — חולפת תופעה הם לד, מחוצה
לנצח.״ יתקיימו וצבאה

 האזרחים מילחמת בעת נולד הביטוי *
 הפאשיסטי הגנרל מפי הושמע בספרד,

 אז, אמר הוא מדריד. על שצר מולה,
גיי ארבעה עם הבירה על עולה הוא כי

 פועל אוהדים, של חמישי, גייס וכי סות,
הנצורה. העיר בתוך למענו

א י א ה 1ל 1 ח1 א  א
רחוב נ11י3 בבל

, * י ? רק אותה תמצא :
מכובדים, במקומות

קלאסד,. סס
אותה. לחפש שווה וזה * לוותה לא 311.-,

פילטר. גלי או פילטר טס ^
 אמיתית, סיגריה

 שאריה אאילית,כמו
 אותי. שמספקת היחידה היא

ג׳יטאבהארפתיה.
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