
ה ר ה ב ה
 בעיקבות השמועות, גל לנוכח
השלי ״השעה !.טלוויזיה מישדר

 ההומוסכסואליזם, בנושא שית״
 ן בין קשר כל אין כי להודיע הרינו

הצל לבין שלנו ממשלת־הצללים
במישדר. שהופיעו לים

 הוא השניים בין לקשר ניסיון כל
וחסר־בסיס. מרושע עוול

הליכוד.

מסעותי

אשתי. .1

 נושא אני — ירושלים הכנסת,
 להתקפות התשובה נאום את

 יושבת רבין הגברת ״הליכוד״.
 יודע אני סימנים. לי ועושה ביציע
 וכולי מילה, מפסידה אינה שהיא
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הסיד שד ש־תנפץ בוא
 הגורמות פצצונות 873 ..לאנס־־

פצועוניס 5000־1 החגונים 1200־ר
 מכיר מקור אמש מסר צבאיים לכתבים בתדריף

 הטיל של כראש־הנפץ בי שר־הכיטחון, בפמליית
 שב־־ פצצונות, 873 יש ישראל, כידי המצוי ״לאנס",

1200 של ממוצעת להיווצרות גורמות התרשל,ותן

 קטועונים, 1500כ־ (מהם פצועונים 5000וכ־ הרוגונים
 12ו־ עיוורונים 45 פיסחונים, 600 חיגרונים, 1000

חרשונים־אילמונים).

• בעלה נזאת
 המלבה״ד הערת
 תאור הוא אשתי״ עם ״מסעותי הספר

 | רבין, לאה הגברת של ומסעותיה דרכה
 שנים במשך יצחק. ע״י שנרשמו כפי

 לצידה ועמד רבין, הגב׳ אל יצחק נלוה
 כאשת שימשה בהן הגדולות בשעותיה
 שגריר אשת ,1967 הנצחון רמטכ״ל
ל הגיעה עת ועתה, בארה״ב; ישראל

 ראש־הממש־ אשת — שאיפותיה פסגת
הישראלי. לה

 יכול לה. הקרוב כאיש ששימש כמי
 את בלבו ולחרוט לקלוט יצחק היה

ו שפרה, אמרות מחשבותיה, הגיגיה,
 בעט ולהעלותם רבין. הגב׳ של מעשיה

הרבים. הדורות למען אמן
 היד כתב !מתוך קטעים לפניכם נביא
2״ למערכת שנמסר 0 לפר הארץ׳׳ 0

ראשוני. סום

נה דבר ההג
המושבעים. רבותי השופט, כבוד

 תנסה ההגנה הנאשם. של למעשהו להתייחס ההגנה בכוונת אין
עדי-התביעה. טענות את לבחון רק

 אחד שעמד ספר, מדיניים. כתבים הם הראשונים עדי־התביעה
 נטה גם הנאשם שונות. מסיבות הנאשם על-ידי נפסל להוציא, מהם

 ובכך בעיתונות, מדיניים נושאים פירסום על הפיקוח את להגביר
 להסביר כדי אלה נושאים בשני שיש ייתכן צעדיהם. את להצר עמד
ש החריפה הביקורת דברי ואת הנאשם, אל העויינת גישתם את

 בעצם דווקא לדין, עומדת שאינה אשתו, ועל הנאשם על השמיעו
המשפט. מהלך

 ביטחון בענייני הנאשם, של עמיתו-יריבו הוא הבא עד-התביעה
 סודיים, כלי-נשק זה, עד של המישפטיים למוצגיו וראשות-ממשלה.

 בתדמיתו פגיעה חשבון על העד, של מעמדו שיפור לצורך שנחשפו
 לקחת ואם המשפט. של הענייני למהלכו קשר כל אין הנאשם, של

 הנ״ל עד-התביעה יירש הנאשם של הרשעתו שעם העובדה את בחשבון
מלהעיד. לפסלו כדי ההגנה, לדעת יש, מקומו, את

ל המנסה אדם הוא עתה, עד והמרכזי האחרון, 'עד-התביעה
 של להרשעתו המיקצועית בחוות-דעתו ולגרום מומחה״ כ״עד הופיע

 ועדויות- שמועות בצרור זה עד השתמש מומחיותו, למרות הנאשם.
 עצבני, חולה, ריק, ככלי הנאשם את להציג המנסות שליליות, אופי

 גבו על להטיל מנסה עד אותו למעשיו. אחראי ושאינו חסר-שליטה
 ברגשות מכוער שימוש ועושה העתיד, לחללי האחריות את הנאשם של

 לצורך זה וכל — ויתומים באלמנות מנפנף שהוא תוך המושבעים,
 בגלל ממישרדו התפטר זה עד כי לזכור יש אישיים. חשבונות חיסול

 נבחר העד, ולא הנאשם, כי לזכור ויש הנאשם. עם חילוקי-דיעות
בתפקידו. לשמש הציבור על-ידי

 שהוצגו העדויות, כל כי ואומרת טיעוניה את מסכמת ההגנה
 לפני הוא עומד שבעקבותיו הנאשם, למעשה מתייחסות אינן כה, עד

התביעה. ועדויות עדי כל את לפסול ומציעה זה, בית-דין

סיימה. ההגנה

אל ד״ר ך מלכי פ ה־נו ק תו מ זוארץ ו

בן חונקים
וז׳יטון לאסימון אח

חמישפחח בחוג נערך חטכס

ה ק י ג ו ל
 המוסלמים הערבים — הנחה

 במדינה לחיות יכולים אינם
 הם אחרות. קבוצות עם אחת

 קבוצה בל להשמיד שואפים
 על בילעדית להשתלט אחרת,

המדינה.
לבנון. — עובדה
השט את לספח — מסקנה

חים.
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הסוס
 ואנו אוננו, ארה״ב הסוס, על אנחנו

 יהיה ירדן. עם במו״ט לפתוח עומדים
 יהיה הפגנות, תהיינה — ספק בלי קשה,

 לחץ יהיה היסטריה, תהייה אמונים, גוש
 פלשתינאים יחיו לא אבל — אמריקאי

המון. שווה בבר וזה
הפ חוסיו, עם הסכמים יבואו בקצור,

ש כמו לירדן. תחזור והגדה כוחות רדת
רצינו. תמיד

הפלמ״ח. איש רביו ליצחק הכוונה *

 בין לחץ מתחיל ואז — ירדנית הגדה
 מדינה להקמת בגדה פנימי ולחץ ערבי

 היא לי תאמינו תקום. והיא פלשתינאית,
 בזאת שלמדינה יהיה ההבדל תקום.

הסכ לא אתנו, הסכמים שום יהיו לא
 משא לא בריתות, לא פרוזים, על מים

 כמו מראש אויבים נהיה אנחנו — ומתן
משחו• שוה זח וגם שרצינו.


