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 אני מ״הגיבורים״ אחדים לשלום. נגדו
ואח שאני ובזמן ארצח. עליתי מאז מכיר
 חגפירים, ביחידות בהגנה, היו כמוני רים

 נגד אלה פיטפטו ובהתנדבות בשמירה
ואח שאני בזמן האנגלים. ונגד הערבים

 נגד הבריטי הצבא בשורות לחמנו רים
הער נגד וצה״ל ההגנה ובשורות הגרמנים

ו בחוריהם התחבאו הדברנים הרי בים,
 וקידום קלה להתעשרות המולדת את ניצלו

קאריירות.
 איש — כ... גיבור איו בראותי לי כואב

 ואפילו בצד,״ל היה לא — המילחמות
 מנהיג ואיו מגיוס. היתחמק הוא 48ב־

 כבר ל״היסתדר״ יוע גח״ל... של פלוני
 ואמנם בנתניה חור באיזה הסתתר ,48ב־
 ל״ע אנשי בין היחידי ה״נץ״ היתגלה. לא
. .  ה- על ביקורת ומותח עצות נותן .

 עם למקסיקו ירד והוא — ״תבוסתנים״
. השיחרור. מילחמת תחילת .  בעל— .
 כי אם בצה״ל שירת לא — ידוע מיסמך

 של בניו השיחרור. במילחמת 34 בן היה
. הנץ . . בחו״ל. — . . במ המופיע .
בתל־אביב. בבתי-קפה ״נילחם״ בכנסת דים

 — שניה רשימה גם לנו יש מאידך,
 וראו, השלום. אנשי של — פאראדוכסאלית

 נפצעו רבים נלחמו, בצבא, היו הם דווקא
להז די ישראל. במילחמות נהרגו ורבים

 בן־ יצחק אבנרי, אורי כמו שמות כיר
 ליובד. פלד, מתיתיהו פעיל, מאיר אהרון,
 יגאל גם 1 לא ומדוע אבידן. שמעון אליאב,

ה — הנפלא הצעיר את נשכח ולא אלון,
 רץ אבל מילחמות ששנא הלפרין, רמי צלם

גיוס. צו בלי אפילו ליחידתו
רמת-גן ארדמן, יהודה

דו ■ מג  ?ו

הפרופסורים
 ״קומנדו על לביב יגאל של בכתבתו

 נאמר ז),895 הזה (העולם הפרופסורים״
 וככתב כפרופסור בז׳נבה -שהוצגתי עלי

 הצגתי אני לא הדרום. בחזית ראשי צבאי
 להכיר באירופה מקובל אולם עצמי, את

(דר- ישראלית באוניברסיטה בכיר במרצה

אהרונסון שלמה ד״ר
ראשי לא — בכיר

כ ביבשת) קיימת שאינה אקדמאית גה
באוניברסי קביעות של במובן פרופסור,

 ראשי״, צבאי ״ככתב הוצגתי לא טה.
 מה, משום — ״בכיר״ צבאי ככתב אלא

יודע. אינני
 היה שלא ,נכון אמת :דברי לתוכן אשר

מס לבינינו קאהיר בין רציני מצרי צבא
 להכות שיכולנו אמרתי לא .22.10ל־ ביב

הצלי אחרי המצרי הצבא כל את ״בקלות״
-להכותו. יכולנו חה.

יוחשליס אהרונפון, שלמה ד״ר
הבהרה ■

מרגלית, גדעון עו״ר מפי נודע לכתבנו
 נעמי הנכה משפחת שטפלה האשמה כי

הרו בעזרת — לשיתוק (מהצטננות מדעי
 מרגלית, עו״ד על )1856 הזה העולם פא,
מאי־הבנה. שנבעה שווא אשמת היא

 התפטר הרט דב שעו״ד נכון, אמנם
מר עו״ד את למנות ניסה שילה והשופט

 שעו״ד אלא במקומו, כאפוטרופוס גלית
 ולכן אנוש חולה זמן באותו היה מרגלית
המי על המודה בקשה ממישרדו נשלחה

אותו. ודוחה נוי
 ואף ביקרה מדעי שמשפחת נכון כן

 עו״ד במישרד אחר עו״ד אצל טילפנה
מינוי. אין כי לה והוסבר מרגלית,




