
במדינה
צהיזל

תמיד לא
ם שתיקה יפה מי חכ ל

 החלו שבינציסקי ויטולד של צרותיו
 לאחר חודשים כשמונה — שנה חצי לפני
 לקיצן הגיעו הן תיאורטית, לצה״ל. גיוסו

ה הזעקת לפני ולא — אלה בימים רק
 — מאיר גולדה הממשלה ראש עיתונות,

 וכל ועורך־דין. בצה״ל, בכירים קצינים
 משפט בגלל להימנע, יכלה הזאת המהומה

בשתיקה. עליו עבר שויטולד — אחד

 חצי לפני זה היה בהצהרות. סתירה
 אין למעשה כי גילה )23( כשויטולד שנה
 ששירת מאחר לצה״ל, גיוס חייב הוא
בק הגיש הוא חודש. עשרים בפולין כבר
 נענה ועדה, בפני הופיע לשיחרור, שה

).1772 הזה העולם (עולים, בשלילה.

 פנה הסירוב, עם להשלים סירב ויטולד
זיכ אמנון ולעורך־הדץ הממשלה לראש
רוני.

ל לסירוב הסיבה לצה״ל. פנה זיכרוני
 היתה הסתבר, החדש, העולה את שחרר

 בהצהרותיו. סתירה התגלתה כי העובדה
הצ בו טופס, נמצא האישי בתיקו דהיינו,

 ב־ למד ׳68—׳62 בשנים כי ויטולד היר
בב עתה, והנה בוורשה. לקשר טכניקום

 בתקופה כי טען שלו, השיחרור קשת
הפולני. בצבא שירת ׳67—׳65

שכינציסקי חייל
ייאוש הגאולה, אחרי

 הסביר הסתירה, שונתה. ההחלטה
מ כלל. סתירה היתה לא לצה״ל, זיכרוני

 הקודם שירותו כי ידע לא שויטולד אחר
 לא מצה״ל, בשיחרור אותו מזכה בפולין

 זמן את רק פירט זו, עובדה להזכיר טרח
הסיום. יום עד ההתחלה מיום לימודיו

 —׳65 בשנים באמצע, כי פירט לא הוא
 לשרת כדי בלימודיו, הפסקה עשה ׳,67

ו המשיך השירות ואחרי פולין, בצבא
ללמוד. סיים

 שיח־ בקשת פרשת שהתעוררה לאחר
 המוכיחים ועדים מיסמכים הביא רורו,

 עורך- פניית לאחר הקודם. שירותו על
ה שינה והעדים, המיסמכים והצגת הדין

 לאחר החלטתו. את לצה״ל הראשי שליש
 של בנימוק הבקשה, את דחה שבראשונה

 קבע ויטולד, של בהצהרותיו הסתירות
הזר. בשירותו להכיר יש אכן כי עתה

 היתה הסערה כל שיחרור־תיאורטי.
מא ויטולד היה לא לוא להימנע, יכולה

 שתיקה, לחוכמה סייג כי הישן בכלל מין
 תקופת את גם חיולו, בעת מפרט, והיה

 יכולה היתד. היא מאידך, הזר. שירותו
 לשאול דואג מישהו היה לוא גם להימנע

שי אם חיולו, בעת ישירות, ויטולד את
 חדש, מעולה לבקש קשה זר. בצבא רת

 התקנות כל את ידע כי לצה״ל, המגדים
מימושן. את ויבקש לו, המגיעות והזכויות

 למרות ויטולד, של שיחרורו בינתיים,
 הצעיר, כי גרידא. תיאורטי הוא שאושר,

נש לגאולה, שנה חצי מלהמתין שהתייאש
 בכלא עתה יושב יום, לשלושים ערק בר,

למשפטו. ממתין כשהוא צבאי

1779 הזה העולם

 המעטפה: גבי על ולציין תל־אביב, ,136 לת.ד. לשלוח יש התשבץ פיתרון את
ספרים. פרסי יוגרלו הפותרים בין ׳׳.1779 ״תשבץ

: ן ז או כנענית. אלה )5 שיכור. )1 מ
 )10 בלבנון. גדל לבנין, המשמש עץ )9

בגר עיר )13 מלצר. )12 מוסלמי. הקדש
 כינוי )16 רוסי. שחמט אלוף )15 מניה.
 אשד חצור, מלך )20 ענן. )19 לשטן.
 במרכז עיר )21 צבאו. שר היה סיסרא
הצדי מספר )23 גלדיאטור. )22 הארץ.

 מחרוזת. )27 אסיאתית. מעצמה )24 קים.
ההר )32 קטל. )30 סידורי. מספר )29

 )33 כנען. ארץ על משה השקיף ממנו
 )35 המינים. משבעת )34 חרוש. שדה
הבשן. מלך )38 נזל. דמו )37 אכזב. נחל
כסף )45 שקר. )43 רז. )40 טעים. )39

 )49 המכות. מעשר )47 אש. )46 רב.
 •אליל )52 אכילה. כלי )51 היממה. מחצית
 שב. )57 פנימי. אבר )56 לעג. )54 כנעני.

אמרי מתוצרת אקדח )60 עטרה. )58
 אבל. לאות אותו לובשים )61 קאית.

אב )67 הביניים. בימי יהודי משורר )62
 ערבית. מדינה )70 אור. •עטרת )68 יון.
)73 אות. )72 לתפירה. משמש )71

מתלמד. )74 אלתית.
אונן  בריטי ומצביא מדינאי )1 :,מ

 קץ. )3 טורף. עוף )2 אן. המלכה בימי
 בלבד. )7 ביזה. )6 יגע. )5 מפלגה. )4
 מלך )9 יזרעאל. בעמק עובדים מושב )8

 בעשרת הנזכר אמנות סוג )11 ההוגים.
 קנדלברה. )14 ישראל. מלך )12 הדברות.

 משקל. מידת )17 הפרעונים. ראשון )16
 כלי )26 אסיאתי. •מטבע )25 ירק. )18

 אבנר. אבי )28 האתון. בן )27 נגינה.
 נהר )34 מדיין. בני את שהיכה שופט )31

 )37 לרפואה. משמש יסוד, )36 אפריקאי.
 עוף )41 יווני. טרגדיות מחבר )40 שביל.
 •אירופית. מדינה )44 חמסין. )42 אגדי.

 )50 נגינה. תיו )48 זז. )46 הזמה. )45
 גסה. אכילה אכל )55 שקר. )53 משערת.

 החושים. אחד )59 דרום. )58 יצר. )57
 רעל. )65 יהושוע. אבי )64 מס. )63
למעצ באו״ם השמורה מיוחדת זכות )66

 מילת )72 ■מזרחי. תבלין )69 הגדולות. מות
בקשה.

? ב ש 1779 ח
 בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי
ריבוע. של סמל כל מייצג סיפרה איזו למצוא יש וחילוק חיסור חיבור, פעולות של

:הגלוייה גבי על ולציין ת״א, ,136 ד. לת. בלבד גלויות על־גבי לשלוח יש התשובות את
למשלוח האחרון המועד במספרים. התרגיל כל את להכיל צריך הפתרון .״1779 ״חשבץ

.13.10.1971 — הפתרון

ספרים. פרסי שלושה יוגרלו נכונה הפותרים בין

27


