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 כמו המיקרופון על ונאבקים נים
 מה בגן. ביותר היפה הצעצוע היה

 היהודי, העם למנהיגי להם, קורה
ה ליכוד חוכמת את פעם שידעו

יוז את אחוות־היצירה את שורות,
 קי- תנופת ואת כיבוש־הקרקע מת

ז בוץ־הגלויות
 עסקו הציונות כשמנהיגי פעם,

 לא האלה, הנעלות הפעולות בכל
 עוצמת כל את לריב. זמן להם ד,יה

 חוץ כלפי הפעילו שלהם האלימות
 הפלסטיני. הערבי העם נגד —

 היא המדינלו, שקמה אחרי כעת,
ה התפקידים את עצמה על לקחה

התנו ולמכובדי האלימים לאומיים
 נותר לא העולמית הציונית עה

זה. נגד זה גסות־רוח להפגין אלא
דגן אכרמסון, ריבקה מזו

סזל״ז־דיווז

המ״שטרים ב*ן
 ארצות- דיווחת לא מדוע

 חמיקצועי לאיגוד הברית
המיש־ מזימות על הפולני

ז נגדו שר
 למערב שערק הפולני, הקולונל

 ארצו שילטונות כוונת על ודיווח
בוו התכוון צבאי, מישטר להנהיג

 כי לתומו סבר הוא לטוב. דאי
 לבני- עזרה תעניק ארצות־הברית

 לחופש. הנאבקים ארצו
את גנזו האמריקאים טעה. הוא

מסה ■סולידריות איש ו
מולדת אין לפועלים

 של מדינה סוד היה כאילו הסוד,
ארצות־הברית.

 פועלי- כששבתו ז לא מדוע וכי
 אותם גינתה בבריטניה, המיכרות

 כשפועלי בגסות. ברית־המועצות
ב החברתי הסדר על איימו פולין

 מהם מנעו מיזרח־אירופה, ארצות
 מועד מבעוד להתגונן האמריקאים

המזימה. מפני
 הקיים לסדר סכנה כשמסתמנת

 בין הסולידריות מתעוררת בעולם,
סולי סעצמות־העל. של המישטרים

 האוייב אז היא עובדים של דריות
המשותף.

מולדת. אין כידוע, לפועלים, כי
תל־אביב פריי, דרורה

 1083*1;מכיס

המייר־ונר שיל
 שאול של העמלות על

הזה״ (״העולם אייזנברג
2357.(

 נחת שובע אינו עצמו אייזנברג
 הציבור. לידיעת מעלליו מהבאת

 חשוב אינו עצמו המיליונר אך
 חברי- את שתחשפו חשוב כלל:

 בעבר — הממשלות וחברי הכנסת
 עליהם לומר ניתן אשר — ובהווה

 של הקטן בכיסו מצויים הם כי
שיח כל-איסת המפעילם אייזנברג,

פוץ.

פ מול לו* שבתא■ ל1ר
הישר שוויק אינו לוי שבתאי

 קווי- כמה למצוא ניתן כי אף אלי,
 הוא לוי שבתאי ביניהם. דמיון

 בכל המשתקפת דמות לוי: שבתאי
 עמי- בין השלום שעניינה הפגנה
 הישראלי. הכיבוש וכנגד הארץ
 ה־ פצצות־הגז בעשן אותו ראינו

ה המסו על ברמאללה, צה״ליות
תר על דפי־העיתונות, ומעל קטן

 מפגין כל אותו רואה ומקלו. מילו
 בהפגנות, גם שם, תמיד הוא כי
 לקירוב-לבבות במחנות־עבודה גם

יהודים־ערביים.
 את במיכתביו משחק לוי שבתאי

 בפאתוס המשתמש השוטה דמות
 מדקלמים והקלריקלים שהלאומנים

 של ובסיסמאות הרצינות, במלוא
 שאין וליכוד־מערך המערך־ליכוד

 אשר מלבד מוסרי הסבר כל להן
 יצחק לשעבר מהטרוריסט למדנו

״ככה״. שמיר:
פרו הכתיר כד ״יודונאצים!״

 אלה הישראלית. הצבאית המדיניות מנהלי את ליבוביץ ישעיהו פסור
 כדאי טובחיהם, ובין קרבנות־השואד, שבין ההשוואה מן שנזדעזעו

 ב* מפורסמים שהם כפי לוי, שבתאי במיכתבי ושוב שוב שיעיינו
 גמורים שוטים ביטחוננו על הממונים אם להחלים כדי הזה, העולם

 הפיתרון את לבצע בעתיד צורך שיהיה ״ייתכן יודונאצים. אכן או
 ביצוע אחרים... ערבים ועמים הפלסטיני הערבי העם לבעיית הסופי

 תאי־ מחגות־רכוז, אדירים, סכומים יעלה הפלסטיני הסופי הפיתרון
 באוויר ביריות עוד להסתפק אין כן על ועוד... טרנספורט גאזים,

 אל־זעתר, תל קיביה, כפר־קאסם, דיר־יאסין כמו עלובים ובאמצעים
 שבתאי כך .׳״גמור — לו אומרים במיצווה, המתחיל ושאתילא. צברה

 עם־סגולה, בחיר־העמים, שהוא היהודי ה״עם רקע על במיכתביו, לוי
 והקמת היהודי מרחב־המחיה שבנזעים... והטהור שבעמים הטוב

השלישית.״ ישראל מלכות
 בוודאי עברו לוי שבתאי ששלח זה בסיגנון מיכתבים כמה על

 אי- ותשובתו. לחתימתו אותם שמסרו עד הרמטכ״ל, מעוזרי כמה
 מייד הגיבו לא ואם המיכתבים. תוכן את ראו שלא להאמין אפשר

 תואר אין לשולח, במחאה החזירו או לסל זרקו ולא מוחלטת בשלילה
 מיל־ אחרי ממילא להם שמגיע תואר יודונאצים, מלבד להם אחר

בלבנון. חמתם
 שותת כותב כולל — לוי לשבתאי בידידות שייעצו אלה לכל

 זורקים ש״סמילא משום שלו, מיכתבי־השטויות עם להפסיק — אלה
 היכן עד תפסו שלא על לפניו להצטדק אלא נותר לא לסל״, אותם

בישראל. הדברים מגיעים
תל־אביב חסון, ישחק

חסון קורא
להצטדק

1י

הוא, גלוי סוד
ב ארוכות לטיסות הצטרפו

 היהודי־יפאני, המיליונר של מטוסו
 הסיבה הגיעו. העממית לסין ואף
בעי דבר כך על קראנו שלא לכך

 לאותם שהיו שהציפיות היא, תונות
התגשמו. לא מהמסעות

 לשחק כנראה, ניסה, אייזנברג
 בין הפוליטי המתווך תפקיד את

ה הפיקחים הסינים וסין. ישראל
 — עסקים בענייני לשחק לו ניחו
 לזכד בית־החרושת בסיקרה כמו
 פלקינג־ האחים בסין שהקימו כית
 פד בעניינים אך — מבתסניה טון

 מיוד התעלמו פשוט הם ליטיים
ל־ מכך צמחה בושה ואיזו מותיו.

□ ל אד ט ■1ק
הקר■ מאחר■

 על אנו קוראים לעיתים
 כמו — שנפלט״ כדורים ״צרור

שבו שני של מותם על בידיעה
בלבנון. יים

 מוח אין לקליעים כידוע,
 אלקטרוני, לא אפילו משלהם,

 עצמאי, באורח להפעילם היכול
 כדורי-מוות, צרור שייפלט כדי

 ההדק. על ללחוץ מישהו חייב
 להיות חייב הכלי מזו: יתירה
למ יש לכן הנפגע. אל מכוון

 למיק- ונכון מתאים ביטוי צוא
הצעותיי: כאלה. רים

בטעות! ב... ירה חייל
 שלא וטוען ב... ירה חייל
!התכוון
 בלתי־ בנסיבות ב... ירה חייל.

ברורות.
 עצמנו נוליד כן, לא שאם
 מאחרי אדם עמד שלא לחשוב,

 נקל ובכך — הקטלני הכלי
 הקורבן. של בגורלו ראש

 תומאי־שי״ק, ישעיהו
תד־אביב

אייזגדרג סוחר־נשר,
לסין פתוחה דלת

ש ישראל, של הרישמיים נציגים
 הבין־לאומי! בספסר להיעזר ניסו

הוליווד שטאובר, שימעון

אוהדד ודונו!! ,חזר דשו!
 של שפתם נבדלת במה

 של משפתם צח״ל קציני
עב המדברים בני־תמותה

הזה״ (״העולם רית
2358!(

של המושחזות ״הסכינים בכתבה
)28 בעמוד (המשך
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