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ת הוכחות מ ת חו
ההו את נתן מי השר, אדוני

ץ המטוס את ליירט ראה
 ישנה זה נתתי, שאני לן אגיד ואם —

 כשהיה כמטוס יריתם מדוע? משהו
ץ למצריים חזרה כדרכו ככר
 יודעים היינו שאם חושב אתה —
7 יורים היינו נוסעים מטוס שזה

 שום כיצע לא המטוס אכל
ישראלי משטח לצאת ועמד פיגוע,

 יורים שהיינו מאמין באמת אתה —
נוסעים? במטוס סתס פי תשלמו האם השר, ככור

האסון! לנפגעי צויים

ה על פיצויים שילם וחמלניצקי —
ביהודים? שעשה פרעות

! ועדת־חקירה תקימו האם
ב ועדת־חקירה הקמנו לא האם —

נפט? נתיבי פרשת
 הטייס התנהג לדעתך מדוע

ושהתנהג כפי הלוכי
לדעתו? ומדוע — לנחות! לו סימנתם האם
סימנו? שלא חושב, אתה ומה —

אזהרה! יריות יריתם האם
 יורים שהיינו חושב, אתה ומה —
נוסעים? במטוס סתס ככה

רצח! היה שזה חושם לא אדוני

אמינות פער
גול בעדינות): אותה (מעיר שמחה

נעלם! חוסייו גולדה, קומי! דה,
 ? ממני רוצה אתה מד. אז :גולדה

לאח נראה הוא איך למישטרה. תודיע
לבושו רונה

היס שליחות הרגשת (חדור שמחה
 זו הטוב, השם למען גולדה, : טורית)

לו להיכל שביל־הזהב חייך. הזדמנות
 שלא ומיד תיכף תודיעי השלום. חמי

אותו. פגשת
 ו אותו פגשתי שלא : גולדה
 אותו. פגשת שלא ; שמחה
ה את איתך, מה שמחה, :גולדה

אמת?
ש יידע מי רגע, תחשבי : שמחה

האמת? זאת
 ? לא וחוסיין, ואני אתה :גולדה

ה ח מ  מה היתר וכל בדיוק. :ש
 וילחשו במסתוריות יחייכו הם יעשו?

 הזקנד. השועלה הא, הא ״הא לזה זד,
 דוהרת.״ שוב

 ? וחוסייו :גולדה
ה ח מ  פעולה. משתף הוא :ש
 דבר. אותו הערבים כל :גולדה

 אד לא שאני לי שיאמינו חושב אתה
אמת? מרת

 את לשכנע צריכה רק את ; שמחה
מש זה האמת. לא באמת שזאת עצמך

לך. האמינות את פלאים פר
 יאמינו לא אם יהיה ומה :גולדה

לי?
 יהיה מה מתכוונת, את :שמחה

לך? יאמינו כן אם
? יאמינו כן :גולדה
נפגשת. שלא יאמינו :שמחה
 זד. על נחזור בוא רגע. רק ז גולדה

 נפגשתי שלא להגיד צריכה אני לאט.
 נפגשתי, שלא יאמינו שלא כדי איתו,
 בשעה נפגשתי, שכן יאמינו בעצם אבל

אמת? נפגשתי. שלא היא שהאמת
אמת. שמחה:

ששאלתי. מה בדיוק זד, אז : גולדה
לי? יאמינו לא אם יהיה מד,

? לד יאמינו לא ד, מ :שמחה
אומרת. שאני מד, :גולדה
 רוצים, שאנחנו מד, זה :שמחה

לא?
 אני העיקר, מבינה. לא גולדה:

לא? או איתו להיפגש צריכה
לא. שמחה:

חשוב. לא היתר בל אז נו, :גולדה

ב לך עושים היו מה יודע אתה —
כזאת? שאלה על רוסיה

! וככל זאת
 1 עושים היו הערבים מה יודע אתה —

7 שלנו למטוס
 שהיתה| משוכנע אדוני האם

1! המציאות מחוייכת החלטה זאת
אחרת? יתנהג צה״ל וכי —

זאת~.! ככל אכל
 בצה״לן שיש מאמין באמת אתה —
באזרחים? סתס ככה יורה שהיה אחד חייל

נז תגובות היו העולם כרחכי
 תגוכת מהי הפרשה. על עמות

ישראל! ממשלת
 כש־| ״הנאור״ העולם היה ואיפה —

 כתב| ומה בית־המיקדש? את החריב טיטוס
 האינקוויזי בתקופת פוסט הוושינגטון

 1 הביו־ הטייסים אירגון אמר ומה ציה?
 ואיפה ות״ם? ת״זז גזרות על לאומי
מן צרפת ממשלת היתה  קישינב? פרעות ס
מן גרמניה ממשלת אמרה ומה  השו־ן ס
רואה? אתה נו, ...7אה

ח גילו• ע ד
ו פועלים אזרחים מטה, החתומים אנו

 ו־ הזדעזעותנו את בזאת מביעים אחרים,
 ב־| המאורעות מהשתלשלות נפשנו שאט
סודן.
 | את לאלתר להביע לממשלה קוראים אנו

וה המכוון העיתוי על הנמרצת מחאתה
המעשה. ביצוע של אנטישמי
במו־| המעשה בוצע לו בפירוש: ייאמר

 רבות טרדות נמנעות היו יותר, מוקדם עד
 כלי-ן ימים העושים בתפוצות, משגרירינו

הלובי. המטוס פרשת בהסברת לות
ל-| לדאוג הביטחון לרשויות קוראים אנו

 ״ספ־| מעשי בין הפער יצומצם שלהבא כך
הטרגיות. טעויותינו לבין השחור״ טמבר
 לפרוק ״הנאור״ לעולם יינתן עוד לא

 | במשך ישראל על ״האובייקטיבי״ זעמו את
תמימים. שבועיים

 ויפר,] ייאמר: השחור״ ״ספטמבר ולאנשי
קודם! אחת שעה

אזרח! אייזנכלום, יעקב
 פועל מרציאנו, יצחק
אחר| משה, בן משה

 )1 טור ,2 מעט־ (המען
 ספק ללא שהיה ז״ל, זוארץ מלכיאל

 הבינותי — בעיקר ובעיקר גדול, אדם
 הקמתו בין מצאתי אשר ההקבלה את
 ומדינת ישראל עם לבין הארץ זו של

 העיתון — יחד גם ששניהם ישראל,
 אכזר, מאבק תון נולדו — והמרינה
 בעוז דרך, לא בדרך תיקווה, הקרבה,

 המצב עם בהשלמה — לכל ומעל רוח,
הקיים.
ז״ל, זוארץ ד״ו של להשקפתו אשר

 מארכס, :העולם על השפיעו שלושה כי
 ניתנת זו השקפה הן ־־ והרצל ספנסר

 נראה אן (ולוויכוח פילוסופית לאבחנה
 שנמצאה, ־— זו השקפה בעצם כי לי

 בה, ורק — מרשימותיו באחת אגב,
 את שדחף הראשוני המניע היה קיים

 לקרב :חדש עיתון ליצור הגאוני העורך
ובמהי בדייקנות לאמת, בני־האדם את

 שאותם כפי — האמת אל ורק רות,
 :בה האמין זוארץ, ושהוא, ייצגו שלושה

ה וגאוניות נפש״האומה אחוות־חאדם,
בריאה.
 המטרה את הארץ לזו הציב בזאת
המטרות. מכל הנשגבה

זוארץ רמת זילפה, זכריה

ת לבי
הו ח פ ש מ ל

פרחים סידור
 בשאלה רבות קוראות אלינו פונות

 הסידור ז״ פרחים לסדר אפשר ״כיצד
 בזהירות לגשת יש :כזה הוא המקובל

ולע הפרח מאחורי יובש) בעונת (רצוי
גשם. של קול שות

 יותר הסידור על לחזור אין — חשוב
 את יתפוס הפרח שכן מפעם־פעמיים,

הפרינציפ.
ן מתי עד

 מאו- לילה בשעת לתומי עברתי אמש
 לפלצותי וראיתי בו־יהודה, ברח׳ חרת

ללקו ומצפות עומדות פרוצות כמניין
ז״ מתי ״עד שואל אני חות.

 נרקיס הכהן שמואל ד״ד
 3-4 עד כלל בדרן המערכת: תשובת

חצות. אחרי
האדיב הנהג

 שדרס מרחובות חן קלמן למר חן־חו
 את ותרם זקנות שתי האחרון ו׳ ביום

בישראל. כמותו ירבו למדע. גופותיהן
במציאות מחזון

המצי ראי אחת לא היא הגימטריא
 :כי ומצא חישב מבני־ברק י.ס. אות.
ואוהביו״+ ישראל אויביך כל יאבדו ״כן

 הגדול לוב אוירון ינפול = )1587+9( ט
).1596( חול בארץ

 קורא
רי ד ק או מ

 מה לך לספר רצינו שנורא היא האמת
 העמודים בשני כאן עושים בכלל אנחנו
 לעזאזל. ממן, רוצים אנחנו ומה האלו,

 מספיק לנו נשאר לא רב, כי לצערנו,
 העסק. את לד להסביר בשביל מקום

(וב לדעת רוצה זאת בכל אתה אם אבל
 הכל נסביר רוצה) לא אתה אם גם עצם,
 אז כזה. יהיה אם הבא, בגליוננו הכל

הבא. בשבוע

ז׳אק סלון־מנון
כי מודיע

המחלקה נפתחה

 בגדות לפצעי
ומוקדמות

החלה ההרשמה
ז׳אק, בסלון פרטים
164 זוארץ רה׳




