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ה את שפירסם אוחנה, יחיעם
 ״מיבצע במיסגרת נעצר מודעה,

 50כ־ נעצרו שבו עמקים״, ניקוי
 ״העצורים כל טבריה. מבני איש

ייב אם לחפותם. טוענים שנעצרו
 ועדת־חקירה על-ידי זה מיבצע דק

 יראה־ והגונה, אמינה פרלמנטרית
 זה, מיבצע של האמיתי טיבו אור

 עד בישראל דוגמתו נראה שלא
 אוחנה יחיעם של הודעתו היום.
 להוציא נואשת דרך אלא אינה
 מעצורי כמוני, ומי לאור, צדק

 חף הוא כי יודע ״מיבצע״, אותו
מפשע.
עש זועקים ״מיבצע״ אותו מאז

 מפשע, חפים הם כי אנשים רות
להושיע. שיוכל .מי אין ולדאבונם

ארידור שר־אוצר שמיר שר־חוץרמלה בית־המעצר, מזור, דגי
ומטוסים בחירות

̂נטל־ם העיקד דה
 וגם סיבה יש דבר לכל

 ביחס הישראלית למתינות
ל־ המטוסים למכירת
סעודיה.

 ארידור, שיורם הוא גלוי סוד
האמ מן ביקש שלנו, שר־האוצר

 מיליון 600 בסף הלוואה ריקאים
 מערכת־הבחי־ את לממן כדי דולר,

 יצחק ששר־החוץ בעוד — רות
 בקול למחות שלא הבטיח, שמיר

 אף- מטוטי 63 מסירת נגד מדי רם
 במיכלי- המצמידים קטלניים, 15

ש כדי לסעודיה, מיוחדים, דלק
 ולהפציץ ערינו אל להגיע יוכלו
אותן.
 כל־כך המשתוקקים אנשים יש

ו — ישראל ראש־ממשלת להיות
 מו־ עם ויד־ביד בחיוכים להצטלם

 שלא עד — אמריקאיים קיונים
 תהיה לא אם אפילו להם איכפת

ישראל... כלל
תל־אביב שריק, יום[?

<<*ו־יווים דא מתי
 של הייצור גמר טכס בעת

 ידעו לא מרכבה, סידרת
 או להצדיע, אם האלופים

הזה״ ״העולם (אנשים, לא
2277•(

(אח ״הוחלט״ כי מציינים אתם
ו מישטר ענף עם התייעצות רי

 באולם להצדיע שאין משמעת)
סגור.

 היא שלושים. בת היא זו החלטה
 ואני הצבא בפקודות מאז הופיעה

ב אלה פקודות של תדפיס מצרף
 אור שראה צה״ל, של טכסים ספר

בו, נאמר .60ה־ שנות בהתחלת

 הלורד את להורג הוציא
בקאהיר. מוין

 טעות חלה זו שבנקודה לי נראה
ל שאתרום הראוי ומן הטעייה או

 מסירת על־ידי ההיסטורית אמת
 לח״י כאיש יותר. מדוייקות עובדות
המודי על אחראי שהיה לשעבר,

תקו באותה הלח״י של הארצי עין
מ והן ,מפעילות הן לי ידוע פה,

ש לח״י, מרכז עם ההדוקים מגעי

ילין־מור מנהיג
בחומרה יגיב.

 לא מעולם בשידור, לנאמר בניגוד
גו מצד תכתיב לכל הלח׳׳י נכנע

 פעולותיו. להפסקת שהוא כל רם
 הודיע, יליך־מור נתן הוא: נהפוך

 שלא גולומב, דויד עם בפגישה
ו חד־צדדית, מילחמת־אחים תהיה
 כל על רבה בחומרה יגיב ,הלח״
בו. לפגוע נסיון

ל היא אף הקשורה אגב הערת
:ההיסטורי ולדיוק שידור אותו

 בעת זרה. כעצמה של ההמנץ או הלאומי, ההמנון השמעת בשעת מצדיעים א.
 זאת חובה אין התזמורת, לכיוון המצדיע החייל יפנה ההצדעה תרועת

מגורים. מקום או במועדון מרדיו, נשמע שההמנון במקדה חלה,

 ״דוס״ הדרגות, מכל צבא, אנשי יעמדו סגור באולם המנון השמעת בעת ב.
להצדיע. מבלי

לעיל. 3 לסעיף בהתאם ההצדעה חובת ג.

צה״ל של הטכסים ספר מוזוך קטע
להצדיע אסור

השמעת ״בעת הפקודה: כלשון
 אנשי יעמדו סגור באולם הימנון

ל מבלי דום הדרגות, מכל צבא,
הצדיע.״
 מה ידע לא אדם, ״קותי״ האלוף

עושה. הוא
הדרה איזנברג, משה

ב נפתחה לא בבריטים המילחמה
 כפי האצ״ל, של ה״מרד״ הכרזת
 כי השידור, מן להבין היה שניתן

 להכרזת שקדם הלח״י, על-ידי אם
שנים. בכמה האצ״ל

תל־אביב חסון, יצחק

3חי37ו ל3ק־ לא

 ״עמוד התוכנית בעיקבות
 שאיזכרה ),7.4.81( האש"

 שהוגש האולטימטום את
 ל- היישוב מוסדות על״ידי

שלח״י אחרי מחתרות,

ן ״ ט ש ג בי *31 א׳ רו

 הנמשל את מספק הקורא
רו התאומים על למשל

 עובר (חשבון בינשטיין
הזה״ ״העולם ושב,
2277.(

ה התרוצץ שנים ארבע לפני

 כשב״ לאסיפה מאסיפה פרופסור
 מבעיות אחת לכל פיתרון אמתחתו
 וכלה וכלכלה מפנים החל המדינה,

 אלה היו כלל בדרך וביטחון. בחוץ
 מן קלושים שבלוניים, פתרונות־סרק

 היה יכול רבים במיקרים האוויר.
ביצוע. בני הם הפתרונות אם לאמת

ה ב׳ רובינשטיין הופיע כעת
תד ולבנות לעברו להתכחש מנסה

 הפתרון בעל עוד לא חדשה. מית
 צנוע משהו אלא הבעיות, לכל

 ממין אלוני שולמית מעין יותר:
צופיות. גינוני קצת פלוס זכר,

 ניסיונו את בונה ב׳ רובינשטיין
ה של הקצר בזיכרון אמונה על

 לשעבר, שחברו נשם ממש ציבור,
כדי ארבע על זחל תמיר, שמואל

חמשיר■□
חמישה

חבוחר, חוא העורב
הנציג, הוא השועל
:והמשל

/ גבוה בדרג הן הבחירות
 בן־צבוע/ שועל הוא... נציג כל

 / הערב בקולו / העורב ויפצח
לבלוע! פיו שפער לשועל,

 אינם המיפלגות עסקני רוב
 בעיסקי ועניינם דבר, יוצרים
 פורח/ עסק זהו עסקנות אוויר:
 / טורח לא ביכלל בו, העוסק

ו קוטף רק / זורע איננו הוא
!ובירח בים באוויר, / קוצר

ב הקרובות הבחירות הווי
 הבחירות בילבד: שורות חמש
 בימות על / ניצנים הניבו כבר

 החזאי / הליצנים מתאפרים
 והקהל / מזמר הליצן / מהמר
חרצנים! מפצח

 ה- של אי־הנוכחות בעיית
 הכנסת מליאת באולם ח״כים
 צריך בקלות: לפיתרון ניתנת

 בכנסת מילואים שירות להתקין
הן הבחירות העם: לכל —

המדי לאוצר / וזעזוע ביזבוז
 / התור לפי נתנדב / הרעוע נה

 בחור כל / ומאחור .מלפנים
!'לשבוע ח״כ יהיה

 הליכוד לעשות צריך מה
 ילך אס בבחירות? לזכות כדי

 יזכה הוא / הדת עם הליכוד
 רק כסובן / במנדט ספק בלי

 / הר־סיני שלוחות / בתנאי
!בשבת ממלאכתן ישבתו

מי לון, ס תל־אביב אי

 בתיקווה לליכוד, חזרה להתקבל
יישכח. שעברו
 גרוטסקה לפנינו המיקרים בשני
 להשכיח שמנסה מי ■לכל הצפויה

 הצלה בקש ולהיאחז כישלונות
 פוליטית. הישרדות לשם אחרון

 מן לרדת מתי לדעת צריך אכן,
 באמרו ידין ייגאל וצדק הבמה,
 הדברים אלקטוראלי״. נכס ״אינני

האח ד״ש גרוטאות על גם חלים
רות.

פתח־תיקווה לוץ, עמירם


