
מכחבים
והחובה העצמאות !

- לשכוח. בלי לשמוח,
 של יום־העצמאות לכולנו גורם רבה שימחה

 — זו שימחה אך והמתחדשת, הצעירה מדינתנו
 לנו גרמה לא — פוליטית מחלוקת לכל שמעבר
 במילוי שהמשיכו הם, באשר חיילנו את לשכוח

 שימחתנו את לאפשר כדי השיגרתיים, חובותיהם
תל־אביב פרידמן, עמיצח מפריע. באין

• • •
צונחים צונחים,

לא! - הארץ על בן, בשמיים
 כישלון נחל גלו ג׳ון האמריקאי האסטרונאוט

 הדמוקרטית, במיפלגה המוקדמות בבחירות חרוץ
 והיה כדור־הארץ לתחום מחוץ שיצא למרות
 רבנו משה אחרי לשמיים, שעלה השלישי האדם

 ופופולרי מפורסם אדם הוא הרי הנביא. ואליהו
ביותר!

 המקומות את גנרלים הרבה קיבלו בישראל
 התחומים ובכל בממשלות במיפלגות, הראשונים

 הפופולריות בגלל זאת כל — לצבא מחוץ
 הרע שורש הוא הזה שהדבר סבור אני שלהם.

 איננו טוב רופא שבדרד־כלל מכיוון במדינתנו,
 חייב אינו טוב ועורן־־דין טוב, עורן־־דין דווקא
 אינו כישרוני ומוסיקאי כישרוני, מוסיקאי להיות

 כדורסלן אינו מצליח וכדורגלן מצליח, כדורגלן
טוב. פוליטיקי תמיד אינו טוב וגנרל מצטיין,

 עוד מתמודדים לכנסת הקרובות בבחירות
 בנוסף ואחרים), איתן הוד, (וייצמן, גנרלים ועוד

 דיין ז״ל, אלון גור, בר־לב, לנו(רבץ, שהיו לאלה
 האומנם ואחרים). ציפורי שרון, פעיל, ידין, דל,

 כדאי התחומים? בכל מוכשרים שלנו הגנרלים
 בשמים לגלן: שאמרו האמריקאים, את שנחקה

רבתי! באלף לא, — הארץ על כן,
בני־ברק שיבק, שמשון

ס מעשה בפרד
 יודעים אינם מישמר־הגבול אנשי
גבול.

 ידידי אצל באפריל) 18( היום כשהייתי
 ובין בקוע מושב בין השוכן החוקי, במאהלו

 מיקרה על מפיו שמעתי מישמר־דויד, קיבוץ
מזעזע.
 כדי פרדסן, מעבידו, אל היום באותו נסע בנו
 בדרכם עברו מחבריו ושניים הבן שכרו. את לקבל

 בשלושה נתקלו שם ישרש, המושב ליד בפרדס
 הם במישמר־הגבול. המשרתים צעירים, חיילים
תעודות״זהות. והציגו נחקרו למעשיהם, נשאלו

 ואילו בדרכם, להמשיך הורשו מהם שניים
 לי סיפר הוא וכך נעצר. ידידי, של בנו השלישי,

תלאותיו: את
 שאני לי אמרו והחיילים תעודת־זהות, ״הצגתי

 שאני נשבעתי בלבנון. נתפסו חבריי ושכל מחבל
 שום עם עניין שום לי ושאין באלוהים מאמין

 ודחף אותו שבר מעץ, לימון קטף אחד חייל דבר.
 ולקחת לעשן אותי הכריח אחר־כך לעיניים. לי

 פעם שאף שנשבעתי אפילו לריאות, העשן את
 אחד לנסוע, ורצו אותי כשעזבו עישנתי. לא קודם

 אם דום! עמוד ואמה במקל מסביבי סימן החיילים
אותך!״ נהרוג מפה, תזוז

שימשון רצון, זקי

הצפון בגבול שארות
 מתומכי תשובות דורש הקורא

מלבנון. הנסיגה
 תנאים כל מלבנון,ללא המיידית הנסיגה כחסידי

 עויינים שכוחות באפשרות ובהתחשב מוקדמים,
 חייבים אתם — צה״ל בעיקבות דרומה ינועו

 עליהם תגנו כיצד גבול־הצפון לתושבי להסביר
 אלא — במאמרים לא בדיבורים, לא בפועל.

 גיחות טילים? ארטילריה? חיל־אוויר? במעשים:
לבסיסיהם? לגבול, מעבר שיריון

 ללא פתוח, הנושא את להשאיר אי־אפשר
 לקבל החייב גדול, בציבור מדובר תשובה.
לישראל. דרומה, נסיגה לעת מיבצעיות תשובות

 ותציעו מיבצעיות תשובות תציגו לא אם
 את תפקירו אחרות, או אלה אקטיביות, פעילויות

 כברה אחריות עצמכם על ותקחו הצפון גבול
כולה! ישראל מדינת של ההיסטוריה כלפי

חד עין־חרוד ליבנה, עמי מאו

לצה״ל רחפות
 של פיתוח מציע המהנדס הקורא

 של הקונצפציה לפי רחפת״אוויר,
 חיילים. חיי שתחסוך שלו, הפטנט

 על״ידי בלבנון בחיילנו הרבים הפיגועים
 כורח אינם — ומדרס מגע ופצצות מוקשים

)4 בעמוד (המשך המציאות.

הקדמי: השער כתבות

 חרות
החתוניםשרו נגד

ת שבלמו חרות, אנשי ל א א רי  א
 קיצוני לקנאי יתרון העניקו שרון
ס, משה אחר,  מיל* אך ארנ
ת ^ או הכיס מת־  טרם ח

 בחרות כי נסתיימה,
לכיסא. הדרך ארוכה

 וגל הראשון ההלם אחרי
חוז וההתכחשויות,

 גוש־אמונים אנשי רים
 הראשונה: לתגובתם

המח את מצדיקים הם
 הרצח מעשי ואת תרת
עליהם! ומחסים שלה,

ההכחשות

ס
ס

תבת האחורי: השער כ

אמיץ אימוץ
 11 ה־ בן גיל ניסה וצדשים שלושה לפני

 ניניו. יפית של בנויספרה חגורה לגנוב
 כבנה יפית אצל מתגורר הוא היום
 החם שהקשר בטח־דם הם דבר. לכל

 את יפתור הוה והמיטיב
 עד שהיווה גיל. של בעיותיו

בת־ים. לטישטרת בעיה כה

מודעי
 חיפש מודעי יצחק

 ש־ מיפלגה לעצמו
האידיאולו המיפלם

 ויכולת נמוך שלה גי
 גבוהה בה הקידום

 שנה 19 ומהירה.
 למנהיג מודעי הפך אותה, שמצא אחרי

 הלי־ המיפלגה של המוכתר
 מודעי, יצחק מיהו בדלית.
הליברלים? את שכבש

הנורא הסוד
נוס של

המהלל הילל
 בנחיצותה השתכנעתי המילחמה ״במהלך

 הצדקה כל רואה לא אני הצודקת...
 מועמד אומר כך שרון...״ את לתקוף
 הילל שר, לתפקיד מפ״ם

/2 נלהב חסיד שהוא אשכנזי 9^ > 
^2^ שיה• אריאל של ועיקבי

ם ם הסקרי  שימעון שבידי הסודיי
 המערך בין שיוויון חוזים פרט

א לכן והליכוד. ת לגמור ממהר הו  א
 עוד הרשימה הרכבת
 שידלוף לפני השבוע,

 ויגרום הנורא הסוד ■11•
במיפלגתו. למהפך

יזע
רצזן בל*

 והחליטו שמנים היו וסביון חני
 דיאטות עצמם על גזרו הם לרזות.

 יכולים אינם שאותן רצחניות,
 הם היום להפסיק.

 מגלי לרזות ממשיכים
 התופעה את בכך. לרצות
מומחים. להסביר מנסים

בלחי סכין
גברים! שלושה - לשמו אכזרי מעשה היה זה

שהמתין הזוג לעבר הגיחו ____
פניהם) את וחתכו לאוטובוס

■ 0 והשבים. העוברים לעיני בסכין, 1
לעזרה! בא לא מהם איש

 השתיקה
עזר שר

ש פוליטי ״דרג
 עליו, משפיע הצבא

 של במיקרה כמו
 מילחמת־לבנוןהוא

ת עקום...  כל א
 רפול על הטענות
 עזר אומר לממשלה...״ להפנות בבקשה
ת מסביר מיוחד, בראיון וייצמן שתי א

 המילחמה בתקופת קתו
 באשר ציפיותיו על ומספר

הבחירות. של לתוצאות

י ג /סו ג ו1<־ 1

0

 הקרב
 בית ער

ברל
 בלבד. חינוכי מוסד זה לכאורה
 להע־ עטדת־טפתח זוהי למעשה

 העמדה. לטיפלגת כספים ברת
 כל את פרס שיסשן מטיל לכן

 ממליטה לזכות כדי טישקלו מבד
 מסתייע והוא ברל, בבית
 ה־ בבתו. בן־ לש□

בסודה. שם טשטשה

מסיבות
יום

העצמאות
 יום־העצ• למסיבות שבאו הפוליטיקאים,

 את לרקוח והמשיכו לחגוג שכחו מאות,
 ששיל־ האמגים, ואילו הבחירות, שיליתב

* ^9^  של יום־הולדתה את בו "
■ 9 / 1  היימן נחום של זה עם המדינה 1

ואמיתית. גדולה חגיגה עשו

 זעקה
הכלא מן

 שלוש כבר יושב אני ,21 בן בסך־הכל ״אני
 המאסר. את לגמור אצליח שלא וחושש שנים

ד עיזרו אנא  את המפנה כהן, פטריק זועק לי
 הזה. להעולם הנואשת תחינתו

 קורבן פטריק היה אכן האם
ומפקדם? הסוהרים להתעללות

ג \וו 1 -/ע^ו1ו 1 ין, 1

 כראמנקו
 במקום
דיסקו

א ״אני לר יודעת ל
 מודה דיסקו,״ קוד

 רקדנית לאו, דליה
א אך הפלאמנקו, ט הי החל  ב

ת לרקוד  הפלא- ריקוד א
את מנקו, ת ו א א ז  עושה הי

 בכל רבות שעות במשך
.20 בגיל החל יום,

יודעת
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