
ה ב שו לדי״ד ת

ן אמנון י טי ש בינ רו
 שמעז מי בישראל כנראה שאין כיוון
 מר של הטוטאליטרי מאמרו על לענות
 שחק״ ״פרשת אודות רובינשטיין אמנון

:לציין לי יורשה בהארץ
 באמסטרדם דיבר שחק פרופסור )1

 הולנד־פלסטין, אגודת של אסיפה בפני
 אש״ף. של סניף ולא חלק לא שאינה

 לא שחק הפרופסור תקף דיבר, עת
ברצו הישראלי הכיבוש עיוותי את רק
 את גם אלא המערבית ובגדה עזה עת

ש פלסטינית למדינה אש״ף גישת
 מדינת־ישראל. במקום כרצונם, תבוא,

 פרו־ בפורום אף — אחרות במילים
 הליגה של היו״ר הביא זה פלסטיני
 את בישראל והאזרח האדם לזכויות

 ושני המדינות שתי בין דו־הקיום דבר
העמים.

בינ לפירסום הביא שחק ד״ר )2
 בתריסר שהוכחו רבות, עובדות לאומי

 ©הם בינלאומיים, אירגונים של דו״חות
 הנוכחית. ישראל ממשלת את האוהדים
 בתעמולת־ישר־ פוגעות אלו שעובדות

ו רובינשטיין מר אם ספק. אין — אל
 שעובדות רוצים אינם מסוגו אנשים

 אדמיניסטרא- ומעצר כעינויי־חשודים
 ו־ בתים הריסת שנים, במשך טיבי

ה לשמה יזיקו מבתיהם אגשים הגליית
 אלא להם אין — מדינתנו של טוב

 מפר־ נגד לא העובדות, נגד להילחם
סמיהן,
 נגד הנלחמים הישראלים שירבו ככל

 של ערכה יפחת אלו, מרות עובדות
 היוצאת זו האמיתית, תעמולת־ההרם

 זכויות־ ושוללי מתנחלים של מפיהם
 חוקית עילה מספקים וכך — הזולת

 לגבולות, שמעבר לאנטי־רובינשטיינים
שלי.״ ״כולה הם אף הטוענים

גילן מקסים
תקף שחק

ה רובינשטיין, מר מגיע לשיא )3
 הפחדנית בתביעתו ההגון, אקדמאי

 מד״ר תשלול ירושלים שאוניבריטת
 יודע אינני להרצות. הזכות את שחק

 שלד״ר רובינשטיין למר ברור אס
 ולאומיות אישיות מדעיות, זכויות ישחק

 של מאלו — שיעור לאין — החורגות
שלו. מסוגו מרצים־מטעם

 וגדל ילד־השואה הוא שחק ד״ר
 בשורות לחם שחק ד״ר ;ורשה בגיטו
 מדען הוא שחק ד״ר !אזרח ככל צה״ל,

 שלו המדעי בתחום מחונן ומרצה טוב
 ;לפוליטיקה כלום ולא לו שאין —

 שהרי אזרחי, גיבור הוא שחק ד״ר
 כדי חייו את וסיכן בריאותו את הקריב
 בתאונת־מעבדה, לעבודה חברים להציל

ומו אישי מופת בקיצור, שנים. לפני
 בפרהסיא לכנות תעיזו כזה ואיש סרי.
י ודמאגוג בוגד

גילן, מקפים
פאריס ופלסטין, ישראל עורך

 עשירים הם תמיד לא לארץ, מכספם
 התורמים, כאלה רבים יש ואם מופלגים.

 שהם אישיים מחסכונות זאת עושים הם
 את לוקחים ולעיתים עצמם, על גוזרים
שלהם. היום־יום מחיי גם הכסף

 של והגראפינות הגראפים כל באים וכאן
 לעצמם תופרים ובעזות־מצח המדינה,

 ומנקרי- עשירים חיים של סטנדארד
יו כבר שהמדינה לחשוב אפשר עיניים.

מא ואין ובביטחה בשלווה וקיימת שבת
העי והדאגה מילחמה, סכנת עלינו יימת
 היא ישראליים ״שייכים״ אותם של קרית
 נכון לקיים ואיך טוב, יותר לחיות איך
 עשה טובים, חיים ״חייה האימרה את

משוגעים.״ חיים
חולון יוליאן, ציפורה

 :הצעתי את במטכ״ל אכ״א לראש שיגרתי
ככלי-עבודה! — זמניות דרגות־פיקוד

 הקבועה דרגתו ותהיה מפקד, כל —משמע
 בדימוס, או במילואים בקבע, תהיה אשר
— פיקודי תפקיד בכל להשתבץ יוכל
 ל״מחסן יחזיר אותה — זמנית דרגה עם

 הקונקרטי הג׳וב מיום עם כלי־העבודה״
 — המדובר אותה. קיבל לשמו אשר

מעלה. כלפי זמניות בדרגות
 ■יכולת כבעלי המתגלים מפקדים־זוטרים

 דרגות יקבלו — קרבות תוך מיוחדת
— שגילו לכישורים בהתאם ביותר בכירות

 את יחזירו לאחר־מכן המיבצעים. לסיום עד
 כלי־ שמחזירים כפי הזמניות, דרגותיהם .

השימוש. לאחר עבודה
 של בעיותיהם את הצעתי תפתור מאידך

 ובינוניות, בכירות בדרגות קצינים אלפי
 ורק — במיפקדות חירום בעת המצטופפים

 האישית הרגשתם יחד-עם־זאת, מפריעים.
 למלא רוצים הם כי ביותר, שלילית היא

 לאי- היחידה והסיבה יותר, מועיל תפקיד
מדי. הבכירה דרגתם היא הפעלתם

 לכך יתנדבו אם — יוכלו כאלה גם לכן,
 נכי של התנדבותם את שמבקשים (כשם
 דרגות־ לקבל מיכולתם) לתרום צה״ל
 מדרגות־הקבע יותר ונמוכות זמניות פיקוד

 לצוות יופלו אלה קצינים אלפי שלהם.
 ניסיון ובעלות רבות מובחרות יחידות
 עם ביחד אורגנית ישולבו אשר עשיר,

 שקשייהם וחסרי־הניסיון, הצעירים החיילים
 נתגלו וגם היטב ידועים הראשונים בקרבות

האחרונה. במילחמה
 מילחנזוז־העצנזאות), (נכה ליבנה עמי

מאוחד עין־חרוד

והמשבר הליכוד
 אינו כשלעצמו הפיחות כלכלית, מבחינה

 הממשלה רצון אם חסר־תועלת. מעשה אלא
 לנקוט עליה המשק, את להבריא הוא

יותר. משמעותיים צעדים
 בשכבות פוגעת זו עלייה לכל, כידוע

ל וכאשר כלכלית, מבחינה הנחשלות
 לעיתים מאבד הוא משהו, כואב מישהו

 שמחנה־הימין, היה חששי ה״אזימוט.״ את
ה כנגד תעמולה ינהל הליכוד, כלומר

 מיפלגה עיני לנגד הופיעה ואז ממשלה,
 41 לפני שעלתה אחרת, במדינה אחרת,

לשילטון. שנה
 הפוליטי המצב את ניצלה זו מיפלגה
 חולשת ואת בארצה המעורער והכלכלי
 שנים, שש בת למילחמה והביאה השמאל,

 ייתכן אנשים. מיליוני נרצחו שבמהלכה
ב קיצונית פסימית ראייה זוהי שאצלנו

 לקחת שלנו מחנה־השמאל על אבל יותר,
זאת. אפשרות גם בחשבון
 בגורלה יעלה מה היטב יודעים כולנו

 מה הליכוד, בהנהגת ישראל מדינת של
 יעלה ומה הפלסטיני, העם בגורל יעלה

 שאינם ואלה בכלל מחנה־השמאל בגורל
בפרט. ציונים

 ראשון־לציון גורפיגקל, ליאור

צוררת לעולם טעות

לאחו אירעו דקות, 46 שנמשכו הלידזת,
 בעיתון ללידת המשוער המועד הריון. חודשי ?
.1975 במארס 13ב־ חל

9.12 אחרונות, ידיעות
תל־אביב רותם, חנה

■ז״ל לאו״ם הברבור שירת
 / הצד על ואקדח זית של ענף עם

 ומפעם / בעצרת נאומו בגאון נושא הוא
 רגשנית בעוצמה / הידד לו קוראים לפעם

 או נתעוורו הבולם / וגוברת. שהולכת
 בין יוכלו לא שהבדל / שמיעתם כבדה
 לחירות הלוחם לגיבור / צמא־דם רוצח

 לדברי פשוטה כה אמת בין / העם, של
ן להד״ם
 / אנשים עודכם אם ידידי, כן, ועל

 / אוזניכם כבדו לא כבתה לא שעינכם
 ושצלם־ / החושים היכהה לא הנפט ושריח
כאלה אם / אצלכם. מצוי עוד אנוש

)12 בעמוד (המשך

 הובאה היוני מלנה
בארגז רתהוות

שכות הריע הקהל שיגרתית. הבלתי למלכה ממו
תח רצופי נכונה גדולה הפתעה

 לפתע, כאשר היופי, מלכת רות
הב טכס של השיא ברגעי ממש

 להיכל היופי מלכת הובאה חירה,
ארגז. בתוך...
 את לבמה לקרוא החל כבר המנחה

 אליו ניגש כאשר הסופיות, המועמדות
 אוזנו. על מה דבר ולחש הטכס מנהל
והמנ בקהל, הפתעה של רחש עבר לרגע

 ברגע לי ״נמסר :ואמר למיקרופון פנה חה
 אלה ברגעים תגיע היופי מלכת כי זה

 ואל כפיים למחוא החל הקהל לבמה.״
 שהעלה מסתורי עץ ארגז הועלה הבמה
 אות נתן המנחה בקהל. המתח את לשיא
 מחסה את במהירות הסירו גברים ושני

 ליידי כולם לעיני נתגלתה ואז הקרשים
 כפיים מחיאות יופיה. במלוא קריסטל
כאשר המנחה את ליוו סוערות וקריאות

 היה לא ואמנם ההצבעה את לערוך ביקש
 למלכת נבחרה קריסטל ליידי בדבר. ספק

אחד. פה — היופי
 המלכה את המנחה הציג נרגש בקול
עו מצרפת עולה קריסטל, ליידי :החדשה

 רבות שנים מזה הכביסה בשטח סקת
אי מידותיה רב. ומוניטין נסיון ובעלת

.X 40 X 60 80 דיאליות
ה הכביסה תוכניות כל — תוכניותיה

אפשריות•
 העיתונים בכל פורסמו הטכס למחרת

החדשה. היופי מלכת על נוספים פרטים
 בעלת היא קריסטל ליידי הכביסה מכונת

 מעלות, 100 עד הרתחה היתרונות: כל
 עין. מרהיב ועיצוב משובח אמאייל ציפוי

 אין בהפעלה. ונוחה לחלוטין אוטומטית
 — קריסטל בליידי נמצא שאינו יתרון
 — מכולן והחסכונית הטובה הכביסה מכונת

היופי. למלכת גם אחד פה שנבחרה

ם------ נ י -------ח
 והסברים פירושים עם דניאל ספר

אנגלית. רוסית, ערבית, :בשפות

רבות בשפות התנ״ר ספר
 בשפות: קורסים 44 — בהתכתבות תנ״ך לימוד

 יוונית, ספרדית, רוסית, אנגלית, עברית,
וגרמנית. רומנית צרפתית,

ל: מייד כתוב
ירושלים. ,568 ת.ד.
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