
סקירת
העתונות

היומית
. . רת הרי ולסיום, . ה עיתוני סקי
קר: ם מרבית בו ם העיתוני חסי תיי ל מ
קאי שר-החוץ של ביקורו  באיזורנו האמרי
סחת למצוא בנסיונות ודנים ש פשרה נו

ת תאפשר ת הפרדת א חו  ישראל בין הכו
סוריה. לבין

 במר קשות נוזף הפולני קוריר״ ״נובעי
 את היטב ״לשקול לו ומייעץ קיסינג׳ר

ם״. צעדיו ר העיתון הבאי ת מזהי  שר־ א
ם בפני החוץ  סבלנותנו שבן פזיזים מהלכי
 שר־ כי סכנה ויש ופוקעת, הולכת כלפיו
תקל החוץ  מצד חריפות בתגובות בעתיד יי

המערכת.
עס״ ״לעצטע א אף — גיי  אינו הו

 האמריקאי. המדינה ממזכיר שיבטו חוסך
ת קיסינג׳ר למר מזכיר העיתון  תמיכתו א

ת לשר־החוץ בבחירתו הגלוייה א  העזרה ו
ט הקשות השלום בשיחות לו שהגיש בוויי

ה נאם. הי ה ״י ם — מצער״ ז  ה- מסיי
 מזכיר יכרות ״באם — נייעס לעצטע

א עליו הענף את המדינה חד יושב״. הו  י
את עם תון משאיר ז שאי העי  ל- האידי

 ולשיפור בתשובה לחזרה פתח קיסינג׳ר
ח התנהגותו, ו להמשיך בתמורה ומבטי

סי שיפור לקראת לפעול ח ארה״ב-סין. י
סטרה״ ״קיזוז סה הרומני נו  לפנות מנ

כ יאלץ, בטרם שר־החוץ של שיכלו את
 ניכסון. הנשיא אל ישירות לפנות דבריו,
ה ם מודה נוסטרה הקוז ל כי אמנ
ה לנשיא העתידה פנייתו  השפעה תהיי
אך קיסינג׳ר, מר של מעמדו על ישירה

ם רואה לא — אלה״ ״בתנאים — טאונ  בי
אחרת״. אפשרות ״כל — הרומנים של

ם״ ״דבר ה עדיין לעומתו, לילדי  מקוו
ט יאלץ לא כי קו ם באמצעים לנ  דרסטיי

״, הילדים ״ציבור שר-החוץ. כלפי מ״י  המפ
 ״עדיין המדינה, למזכיר העיתון רומז
ת שוקל מהלכיו״. א

תיו על מלגלג הספורט״ ״חדשות קוו  תי
תו ומכנה קיסינג׳ר, מר של בעוקצנות או
תון עורך ״פאוליסט״. — ל נותן העי

ם מהלכיו ת המדיניי  ״חלש״, הציון א
שושני. — שפט הקהל. מזעם ומזהירו

ה משווקי של שופרם — ״בבועה״
ת וכל מכל פוסל בחיפה, סודה פעו א
ת לותיו מכנה החוץ שר של המדיניו  ו
תן דה״. בכוס ״סערה — או  העורך סו
תו קורא שה העובדה כי וטוען לסדר, או
 האחרונים, בשבועיים הופיע לא עיתון
 הנרי, של להשתוללותו סיבה עדיין אינה
ה מ  לו הורינו חודש לפני שכבר עוד ״

מנע בפירוש  במזרח־התיכון״, מביקור להי
העיתון. מסכם
סט״ ה״ג׳רוזלם רק  בביקורו נוגע אינו פו

ת מסביר העיתון קסינג׳ר. הנרי של  א
 אשה לו נשא שהנרי בעובדה הימנעותו

תיו, למרות נכרייה,  שאינו דבר אזהרו
 ולהדריך להמשיך פוסט לג׳רוזלם מאפשר

קני. שר-החוץ את האמרי
תה זו רת הי ת. העיתונות סקי מי  היו
ה האוויר מזג הי ת ויבש. חם י  הטמפרטורו

זו. לעונה הרגיל מן הרבה תהייגה
.

נוער
בעולם
בעומר ל״ג אליפות

ח ההתרגשות ת מ ה ם בין ו  המשתתפי
 לנוער בעומר ל״ג באליפות הצעירים

הודי  מועד שמתקרב ככל והולכת גוברת י
ת כמעט המייצגים הצעירים, החג.  כל א

ת לו  סידרה עברו בתפוצות, ישראל קהי
ת מבחנים של ארוכה התחרויו בארצו ו
 הגמר לשלב להגיע שזכו קודם תיהם,

ת בעומר ל״ג באליפות הניכסף מ קיי ת מ  ה
בירושלים. השתא

שתתפים צעיר פאייר, שמואל  בן המ
ה, 6.5 סטרלי ת מספר מאו על בהתלהבו

)4 טור ,3 בעמוד -(המעוך

סד העורך מיי ה :הראשון ו
 ז״ל זוארץ מלכיאל ד״ר

 מרמרי, חנוך מיכאל, ב. : יבל״א דרכו ממשיכי
 סידון אפרים ניב, קובי

1 זוארץ רחוב המערכת: כתובת

 המוות עונש בוטל
ת על רשיון ללא רוכלו

משתורלים רוכלים אחו׳ המצוד נמשו עולם• נמאסו יומו
ל כדי גם ולו מוות, לעונש תזדקק
מועדים״. בפושעים הילחם

 למשטרת מחמאות השופט חלק כן
 עירית של האמיצים ולפקחיה ישראל

 חסכו לא כי על להם והודה תל־אביב
ו הפשע, לביעור בנסיונם מאמץ כל

 המשטרתי ״במצוד העבריין את לכדו
ב אי־פעם שנערך ביותר המקיף

ישראל״.
 ענה עתה, יעשה מה כתבים לשאלת

ה מכבוד לבקש רוצה היה כי הנאשם
 יתחיל בטרם חופש ימים כמה שופט

 בנק, לשדוד כדי עונשו את לרצות
 אי־אילו להבריח אשתו, את לרצוח
 חשבונות כמה ולחסל חשיש של טונות

 או יותר שנה ״חצי קטנים. אישיים
 משנה. לא כבר זה פחות, שנה חצי

ולהש הזמן את לנצל רוצה הייתי אז
ה הביע כמו־כן לילדים״. משהו איר

 בכלא, מקצוע ללמוד רצונו את נאשם
 בגיל הכלא מן צאתו עם שיוכל כדי

בחייו. חדש דף לפתוח ד,5

צדק לענייני כתבנו מאת

 תקדים המחווה מרעיש, בפסק־דין
ה נדון הישראלית, המשפט במערכת

 ללא במקצועו שעסק רוכל, שבוע
 למרות שנות־מאסר. )9( לתשע רשיון,
הש כאלה, כמקרים הנהוג המוות עונש
ו מיוחד מקרה שלפניו השופט תכנע

לקולא. הנאיטם של דינו את גזר

ל בן שהוא לשופט סיפר הנאשם
 בידיו אין וכי מרובת־ילדים משפחה

להת החליט ולכן אחר משלוח־יד כל
 לחם להמציא -כדי פשע חיי אל דרדר

 בליבו כי הנאשם טוען עוד לילדיו.
 רחמי את וביקש הגון אדם הוא פנימה

־המשפט. בית

נע בעיניו -עומדות חמות כשדמעות
 ממיר שהוא והודיע לנאשם השופט תר

 הוסיף נאה״, זה ״־אין המוות. -עונש את
ישראל, כמו נאורה ״שבמדינה השופט,

:1 מם׳ אוייכ-הציכור
רוכלות״ בענייני חובב היה המרטש ״ג׳ק

׳ ד ו ו א ד ר □ ש ת
צוו-קריאה. שלי הרחמים קיבלו השבוע

 הצוו, קבלת עם מייד ולהתייצב, הציוד כל עם לבוא להם אמרו
רמת-הגולן. ישובי של לצידם

״כנדרש״. — הגיוס תקופת
מארה״ב, אחד שרשע מכיוון הישובים, על עליהם, לרחם חייב אני

 בתצפית הסורים את להושיב לפחות או מאדמתם, אותם לנשל זומם
 מגדלים הם והלא סיבה. בלי ככה, סתם שלהם. חדר-האמבטיה על נוחה

 אפשר איר אז בשממה, מלח עם וחמניות במיקלטים חמודים ילדים שם
כל-כך? אליהם להתאכזר
 בחיילי עסוקים הם כבר. תפושים הצפון באיזור שלי ברחמים אבל
 אפילו לי נשאר ולא ההרוגים במשפחות המילואים, באנשי החרמון,

 רמת- ״התנחלויות — הנקרא הזה, המיטרד בשביל אחד עלוב שמץ
הגולן״.
? שם תרדו אולי — באמת אז

 בהחלט אתם לשם. לעלות מכם ביקש לא אחד אף בינינו, הלא,
 אני בראש. חור כמו לנו חסרתם האחרונה ובמלחמה מועילים, לא

 את עוצרים הייתם בזמן, אתכם פינו שאילולי יודעים אתם שגם משוכנע
 לרשימת מצטרפים ואח״כ תמימות, שניות ו 7 למשך בגופכם האוייב

ומשואות. דומייה דקה צפירה, עם כלשהי, קדושים
ד. הי״
י שם תרדו אולי — ברצינות אז

 שממה והמון הפרדת-כוחות, מעדיף אני אבל מצטער, באמת אני
 פגרים. ומלא פורח וגן־עדן הצמדת-כוחות על מיישובים, וריקה מפורזת

 לרגיעה והסיכוי הפרדת-הכוחות עם רע מאוד תרגישו הרי — האמת
חלוצית. לפוליטיקה שלכם המיותרת הנטייה בגלל תתעכב מסויימת,

שם? תרדו אולי — בכל-זאת אז
 במקום חלוצים תהיו בחצר, ילדים תגדלו בנגב, שממות תפריחו

 המוצבים את להרחיק כדי נכבשה הרמה מפריעים. לא אתם בו אחר,
 המוצבים אחרי לרדוף לכם לאפשר כדי ולא העמק, מיישובי הסוריים
שם. מיותרים אתם הסוריים.
משם. תרדו — טובה תעשו אז

הארץ את
 הארץ, את אוהבים כולם

 בחזה. ת׳יד לה ושמים
 לה, טופחים הטוסיק על בחיבה

זה. את אוהבת היא — אומרים

 הארץ, את אוהבים כולם
 לבקר. באים מברוקלין

״שלנו היא ״ישראל :צועקים ! 
״ישקר לא ו״נצח-ישראל !

 הארץ, את אוהבים כולם
 רגליה. בין נחלות מקימים
 לה, צובטים הם וברעה בדמעה

בתוליה. על מונופול להם כי

 הארץ, את אוהבים כולם
 דם. ועל אש על לה מפזמים

 ובטוחים — נושכים הם אזנה את
אותם. אוהבת גם שהיא

 הארץ, את אוהבים כולם
 סלט. על משוגע ואני
 שכמוך טיפוסים — אומרים הם

!קיבינימט מפה, שיילכו


