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מכחכים
ר חו ס □ ל שלו ב

 בנושאי שנערך הסימפוזיון על
חזה״ (״העולם ושטחים שלום
 הכבושים השטחים ובעיית )2187

בכלל.
 אלופים התכנסו ליולי, 24ה־ שלישי ביום

 התנחלות בסוגיית לדון (מיל.) ורב־אלוף
 1 זה את זה משלימים הם האם — וביטחון

 בנושא מהתמקדות התחמקו כאחד כולם
לשא חד־משמעית ובתשובה הסימפוזיון

 מזיקה או מסייעת ההתנחלות האם לה:
לביטחון.

 להכביד או להכשיל עשוי אזרחי ישוב
 והן מיגננה בתהליכי הן צבאי תכנון על

גלי. בריש לאמר יש וזאת במיתקפה,
תל־אביב להב, ,מידן

 חדלנו לדם, לנו נכנסה שהאדמה מיום
 לאובדי- והפכנו אדמה עובדי של עם להיות

 ולרוב- לעסקני־אוויר לברוקרים אלילים,
המפור הבורוכובית הפירמידה צי־חופים.

 והדוקר החד בשפיץ כנה. על נשארה סמת
 למזכרת חקלאים כמה להם מכונסים שלה

ולתיירים.
 שלהם העירוני שהילד קרובים לי יש

 חמור. עושה ואיך פרה זאת מה יודע לא
 בהחלט המתאימים מספרי־חיות מפחד הוא

לגילו.
ה ורפה הלו להתנחל, שהתחלנו מיום

 ואין — שיתחזק במקום האדמה, אל קשר
חזרה. דרך

 לעולם, עוד נוותר לא האדמות כיוון'שעל
 השלום, את לערבים להחזיר מציע אני
 יכולים אנו שבו שלנו היחיד הקלף זה

לסחור.
עין־השופט שרון, אכרהם

סו דו ג קר״סק* ל ש ל
 הכלכלי והמצב האינפלציה על

המידרדר.
 שאחרי יודע היה שוטה־הכפר אפילו

 יעלה אחוזים 160 בשיעור מחירים עליית
 היו שוטים שני לירות. 11 חלב ליטר

 כפי אבל, ספק. לכל מעבר זאת יודעים
 מנחם ראש־הממשלה, בעיתונות, שהופיע

 ״הופתעו ארליו, שמחה ושריהאוצר, בגין,
מאוד.״

ידו את לנשק עכשיו צריך בגין מנחם

קרייפקי קאנצלר
לנשק״ צריך ״בגין

 שהפגין הגדולה על קרייסקי ברונו של
״ירקן״. אותו בכנותו

וזל-אביב שריק, יוסף

 הממשלה כינוס להחליט, לא ההחלטה
 אומץ־לב חוסר שעורי־בית, הכנת ללא

 הממשלה את מעמידים לעם, דוגמה לשמש
 מישפט בפני וערייה ערומה כשהיא כולה,
העם.

תל־אביב רכ,י רן

 אנשים יש בארצנו כי לדעת נוכחתי
לה כיצד וחושבים מעש מחוסר שסובלים

לאחר. רע
 נשיא־המדינה, כבוד את מכירה אני
 מכרים דרך אופירה, ורעייתו, נבון יצחק
ביש בשגרירוודבריטניה 'שעובדים שלי,
 התגובות על לי סיפרו דווקא הם ראל.

בא־ ומארמון מאנגליה שהגיעו הנהדרות

נכון נשיא אשתי־
חמות תגובות

הגב של המקסימה אישיותה על קינגהאם
 בישראל לשגרירות־הבריטית נבון. רת

 על ואוהדות חמות רבות, תגובות הגיעו
 ושיחותיה שנתנה ההרצאות התנהגותה,

 בביקורה ישראל של הראשונה הגברת של
בלונדון.

גבעתיים מיטל, עופרה

א ם ל ל ה כו כאלו
 הבלתי- העיתונאים מסיבת על

 על״ידי בכנסת שנערכה חוקית
ש חיילים ושני מילואים קצין

 את שהפחית ברמטכ״ל תמכו
 אזרחים שרצח הקצין של עונשו

ליטאני. במיבצע
היחי ומפקדי חיילי מטה, החתומים אנו

 ושני קצין הופיעו ממנה הצבאית דה
החת עם בכנסת, 16.7.1979 ביום חיילים

 שיחרור בנושא היחידה אנשי של מה
 שאנשי כך על מוחים שנשפט, הקצין

 בצורה מתערבים פעיל בשירות מילואים
 פוליטי בוויכוח הצבא, מן לחץ קבוצת של

שנשפט. הקצין של המיקרה סביב
ההח מן החריפות בכל מסתייגים אנו
ה טוהר שעיקרון ומדגישים הנ״ל, תמה
ומע מוסרית עליונות לצה״ל מקנה נשק
אויבינו. נגד שית

 סער קיבוץ נולן, אריק
חתימות. 12 ועוד

ם וגו ת עצבי ס ל ס ב
מה אבנרי אורי של דיווחיו על

כנסת.
 למפקד שלחתי אותו מכתב העתק להלן

 :במישרד־הביטחון כוח־ביטחון־הפנים
 שכוח האפשרות את לבדוק מציע ״אני

 נז הכנסת למשכן החדיר למדינה עויין
 להסביר אפשר איך אחרת, חדש. עצבים

 מתנהגים נחמדים שאנשים העובדה את
 מה כל הזה. במקום שפוי בלתי באופן

 ״לדפוק״ איך הוא פיתאום אותם שמנחה
 פעולת בטלוויזיה. ולהופיע השני את אחד

לקויה. לי נראית מוחם
תל-אביב זזליגגר, חלף ה.

ר בי ס שואה ת ד שד ה פי ל

ת ושיאה פ מו ל

ופו שחזרה השמועות חרושת על
 נשיא״ נגד הקצב במלוא עלת

 נסיעתה בעקבות ורעייתו המדינה
 (מדור ללונדון נבון אופירה של

).2186 הזה״ ״העולם ״תשקיף״,

מי ב. ערן אותה ההשוואה על
)2180 הזה" העולם (״פורום כאל
 רשות מנכ״ל של שיטותיו בין

לפיד, (״טומי״) יוסף השידור,
 של התעמולה שר של אלה לבין

גבלס. יוסף היטלר, אדולף
 מנכ״ל של יותר שלמה תמונה ליצור כדי

)6 בעמוד (המשך

2188 הזה העולם


