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31.7 ב׳, יום ״מעריב״,

 לה<רע\ם <ה<ה אפשר
 לארוז״ב לנסיעה

הטיסה לפני יום
אחריה. שנים 10 לארץ ולחזור

28.7 ר, יום אחרונות״, ״ידיעות

ההמשך התחלת רק ..זהלאהסוף־זו
ו ש שחזו היכל, יעקב אלי־מ אתמול הכויז נ א ה צהי׳ל משלחת נו י ר ד נ ס כ ל א 1 מ

הסוף. התחלת — ואולי

31.7 ב׳, יום ״מעריב״,

 1נדדע קיושנבאוס
לעב:: או - להתפטר

לעבודה. לבוא רק ולא

30.7 א', יום ״מעריב״,

 ער מטוסי..אד
אחרו לא

 שנית.״ יקרה לא שהדבר ״נדאג
רו ״איננו החכרה. מנכ״ל הבטיח

 לנו שנוצר בדימוי לפגוע צים
הציבור.״ כעיני
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1.8 ג/ יום המשמר׳/ ״על

 יביאו מדינה עובדות אמהות
העבודה למקום ילדיהן את

במשהו. עצמן להעסיק בדי

28.7 ו׳, יום אחרונות״, ״ידיעות
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ז״ל. אשתו סיפרה כמקום,״ ״נהרגתי

30.7 א׳, יום ״מעריב״,

 העסת דרו הצעה
קבועיס ״מפריעים לחנו

הישיבות. בבל נובחים להיות אותם ולאלץ

28.7 ו׳, יום ״הארץ״,

 נבלם שלוש: ניצב
בארץ הפשיעה גידול

אחוזים. 100ל־ שהגיע אחרי
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2.8 ד׳, יום ״מעריב״,

 חשוד נעצר
אכזרי באונס
 שוחרר זאת ולעומת
עדין. באונם חשוד

מכתבים
הארבי חושי
 אבנרי אורי ישל למאמריו מתייחם אני

 הוא יבו )2127 הזה (העולם ״׳המלכודת״
 ׳במקום אחייתופל״ ״עצות ׳במושג ׳משתמש

מארבי״. ״מושי עצות
 עצתו מטובה. ׳מעצר, ד,יא ׳אחיתופל עצת

 שבאר, מרעה, העצר רי:א רארכי יתושי שיל
אחיית׳ופל״. ״יעצת את לרפר

 לצרבי רתנ״ך במושגי שמשתמש ממי
 על יבין עצמו שהוא לקוות !אפשר הסבריה

ושי היפוך פירוש יתן ולא מדבר הוא מה
 הדברים, משמעיות את שימסרם הפוך, מוש

ומטעה. במכשיל
היורד, הרופא גרץ, אדן ד״ר

איטליה פירנצה,
 שמואל ראה — צודק גרץ אדן ד״ר •

 לאבשלום השיא אחיתופל י״ז. פרק ב׳
 מייד, ׳דויד את לתקוף הטובה העצה את

 לגיוס עד להמתין יעץ הארכי חושי ואילו
ההכרעה. את דחה ובכך העם, כל

מכחישה הליגה

 סאדאת של בקשת־המחווד, בעיקבות הה,
אל־עריש. על

 החלפת לתבוע יכלו ההיגיון, אותו לפי
בפירמידה. — המקומי בית־העם

שדות בץ, שרמה

הזוועות מהול

מו התפרסמה )2131( הזה העולם בגילייון
 ״קיול :הסותרת תהית ״מפתח״ מטעם דעה

 בישראל״ היאנטי-צייוני המהנה יאל קורא
 ה־ לזכויות הליגה ישל ישמר, השתרבב ובה
׳לה מבקשים ■אביו זה בעניין ׳והאזרח. ׳אדם
גיב.

 ׳נסיונות אי-אלה היו האחרונה ובתקופה
 כאל הליגה יאל ולהתייחס זבחו״׳ל בארץ

ו ׳בטענות אליו לבוא ׳שאפשר איריגון
פולי משמעיות בעלות ובתביעות בדרישות

 נוסף, ׳תפקיד לו ולשייך מפלגתית יאו טית
 אלה ׳נסייונות המוצהרות. מטרותיו ישונה

 שהייתוו הדרך מן סטייה משום בהם יש
היום. יועד היווסדה למן הליגה חברי לעצמם

 אגודה היא והאורה האדם לזכויות הליגה
 הוקי במסגרת הפועלת בישראל, הרשומה

 זכויות על להגן הוא וייעודה ישראל, מדינת
 יוני ׳ומאז ישראל, במדינת והאזרח האדם
 רד תושבי של האדם זכויות על גם 1967

 ׳תקבר ברוח — הכבושים הערביים ׳שטחים
האו ההצהרה עם אחד יקנה העולות תיה,

 )14.12.1948( האדם זכויות על ניברסלית
 ישראל שמדינת )12.8.1949( הנבה ובאמנות

׳עליהן. חתומה
הן: בתקגונה הכתובות הליגה, מטרות

 למען ולפעול האדם זכויות על להגן •
 ה־ החופש, הצדק, עקרוניות של הגשמתם
 מחמת לאדם ׳אדם בין להפלות מבלי שיוויון,

 ׳לאומיות, ׳נתינות, גזע, סוציאלית, עמדה
 בלתי היא הליגה דתית. אמונה או מפלגה,

פוליטית.
 לעשוקים. יורידית עזרה להושיט י•
האנושיות. בזכויותיו מקופח כל על להגן
 ממשלת של תישומת־לבם את להסב <•

 לכל המינהליים, והמוסדות הכנסת ישראל,
 יחרש, חיק־עזר יאו יחמוק בחקיקת צורך

הציבור. לתועלת הדשה תקנה בהתקנת או
 אל אינו פונים אלה ׳מטרות קיום למען

 הד ׳מיוסדות יואל ובעולם בארץ דעת־הקהל
 בלבד הללו המטריות בידינו. ׳לסייע עיסויים

 השקפת אחרות. ולא הליגה יא׳ת מחייבות
 של המפלגתית ההשתייכות ו/!או העולם

 החבר של האישי עניינו הן בליגה חבר כיל
הליגה. את מחייבות ואינן

 אלא אחראית, הליגה שלא מובן, ממילא
חב במסגרת פעילותו על ׳ויחבר יחבר כל

 הליגה. מטעם שלא ׳אחרת, רתית
אבי־שאזל, מרדכי

 והאזרח, האדם לזכויות הליגה נשיא
• • •תל־אביב

ימית להבל פיראמידה
יישו אחד־עשר היום יש רפיח בפיתחת

 (דיקלה, הליכוד של שניים בתוכם בים,
לתנו משתייכים האחרים כל נאות־סיני).

המערך. של ההתיישבות עות
 לאיסמא־ ראש־הממשלה של צאתו ערב
 במטרה איזורי, ועד־פעולה התארגן עיליה,
היישובים. על ויתור למנוע

 על-ידי נבחר לא הוועד היישובים ברוב
ה הוועדים על־ידי מונה אלא התושבים,
מקומיים.

 דד תושבי את מייצג אינו ועד־הפעולד,
 אופן בשום רוצים אינם שברובם פיתחה,
 נתון הוועד למשא־ומתן. מיכשול להיות

החברים. של קשה לביקורת
 במיב- ועד־הפעולה הגיע הגיחוך לשיא

 תושבי של רוגזם. את שעורר האחרון, צעו
האיזור.

 ובו לממשלה, מיכתב העביר ועד־הפעולה
הפית־ על ישראלית ריבונות להחיל תביעה

 את מילאתם חודשים, או שבועות לפיני
 התנהגותם אודות ׳באינפורמציה עייתונכם

 ב־- ׳ומפקדייניו חיילינו שיל הבלתי-ינסבלת
ב שלא יאו בצדק ׳חלקתם, דרום-הלבניון.

 בחיי הפגיעה יועיל מחד הפלישה צדק,.עם
 שנושא היחיד, אולי כעיתון, ׳מאידך. אדם

 לכם האין דאגותיו, בראש הוא המיכ׳תב
 הצפונית במרינה הנעשה על עתה לומר מה
׳ו הפגזות על הסיפורים יכל שמא יאו ? לנו

י סיפורי־יבדים הם וחרג הפצצות
 לידיעת זאת גם להביא אולי כדאי כן, אם

 שמה גורסים !אתם אולי קיוראיכם. ציבור
 של הפנימי עניינם הוא ביירות שמתרחש

 דווקא לאיו — הרחיב ׳ולעולם ולבנון סוריה
?! לענות מה אין — לישראל בו

אופירה ברוש, ישעיהו
ה המאורעות טל הזיה העולם תגובת •

 הזוועות״ ״מחול ראה בלבנון: אחרונים
).2132 הזיה (העולם

• • •
אש״ף תומכי תלמידים

 ד הולכת ישראל במדינת הדמוקרטיה
 של האדיב בסיועה ליום, מיום משתפרת

׳ש שטענו עתה יזה הנה הליכוד. משלת
 שאין סבור אבינר, יהודה הטכניון, נשיא
 אש״ף. תומכי לתלמידים בטכניון מקיום

 בלבד, הפרטית דעתו ׳בינתיים זוהי אומנם
 ובגין, השם ירצו !אם הקרוב, בעתיד אבל

ה של הרשמית למדיניות זו י ידיעה ׳תהפוך
ה המיוסדות ׳שאר של יגם ׳ואולי טכניון,

בארץ. אקדמיים
 בעקרונות הפגיעה על כבר מדביר ׳אינני

 אבנר. של ׳שבהצעתו הדמוקרטיה שיל היסוד
 אילו לשעבר הממשלה מזכיר היה!אומר מה

 זכות את שוללים היו בברית־המועצות
המז היהודים מכל האקדמיים הלימודים

ל לעלות ומבקשים הציונות עם דהים
 בראש מתייצב היה ודאי הוא ארץ?!
 שבמייש־ למרות ׳וזאת הרוסים את המגנים

 בתנועה הציונות ונחשבת מבחינתם, טרם,
וחבריו. אבנר בעיני אש״ף כמו ממש פסולח

 אבנר של זה מסוג ׳שבטענות האיוולת
 יקרה ימה שלהן. המעשית בתוצאה טמונה
 מהטב- שייזרקו ערבים, סטודנטים לאותם

בעי המייצגת לתנועה אהדתם בגלל ברון
 יהפכו הם ? הלאומיות שאיפותיהם את ניהם

 חבלנית לפעילות ויידחפו המדינה ושונאי
 אש״ף את ואבנר !משירת בדיעותיז ע׳ויינת.

 דוחף, פשוט הוא עדינת. ׳תעמולה מכיל יותר
 שהוא והביטוי המחשיבה יחופש בשלילת

 באש״ף מתמיכה ערבים סטודנטים מציע,
אל-פתח. לשורות ׳להתגייסות

חיפה א־וקיים, אדי • • •
חול של זכרוגורג
׳ב לסעוד משפחתי עם יצאתי בילדותי

המבו עוסקים כידוע המקומות. מן אחד
 והילד עולם, ישל שיבריומיו בעניינים גרים

מסתקרן. לצדדים, מביט ׳מטבעו
ערבי, ילד רואה אני ׳והנה למיטביח נכנסתי

 !תחובות וידיו כיסא על עומד גילי, כבן
 ינדחמת מלוכל׳כים. בכלים מלא ענקי בכיור

 עובד מדוע ושאלתי השולחן אל מיהרתי
 עליו הגיוני פי שעל בשעה במיטבה הילד

 המיי׳ש- מיגרש על או בביתתחספר ׳להיות
 שיהיו ״כמה שקיבלתי: התשובה הקים.
׳בשבילנו.״ טוב יותר טיפשים, יותר

 עדיין אז של הילדה שנה. עשרים עברו
 ׳ההן הטעויות מבינה. ואינה ועדיין זוכרת.
 לא אם ייודע ימי היום. תוצאות ׳נותנות

השעה. יאת ׳נחימיץ באשמתן
 לי, היה מורה מזל. בת שהייתי אלא
 אמרו גיבו מאחורי ■שליחות• בעבודתו שראה

 ׳אולי קומוניסט. ליצלן, רחמנא שהוא, עליו
 השקפת ׳תלמידיו, לנו, !נתן זיו סיבה יבשל
 שקש ׳אותנו לימד ליבהאלקת. הומאנית, עולם

לב. גם אבל מוח, לנו
 ייצאו ידו מתחת הערצנוהו. ׳בכדי לא

 ׳גמורים. אפיקורסים וגם ׳גדולים מאמקנים
 אחרים. ושל עצמם של בערך מכירים כולם

אהבה. בהם יש כולם,
 העת, בבוא ילדיהם, ילמדו!את ספק לא
 מקיום יש אבל יבשות, עובדות-חייס שיש

!לאהבה. — שיכן כל ילא ׳לחלומות. גם
 ׳תבוא שמהם בבניבם, היזהרו — הורים

גאולה.
תל־אביב אלכסנדר, רחל


