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מכחכים
מויסריח הצדקה

נות ראש־הממשלה של פעולותיו
 מן ליורדים מוסרית הצדקה נות

הארץ.
 שראש־ מה — כל כימעט או — כל

ב מצטיין עושה, בגין, מנחם ממשלתנו,
עמוקה. מטרה ומשרת חוכמה

 עולי מבין הנושרים אחוזי 70 למשל:
 לישראל לבוא שסירבו ברית־המועצות

 של האישיות״ ״פולחן מפני אולי, חששו,
 עם מר ניסיון להם היה ראש־ממשלתה.

סטאלין. של זה — דומה פולחן
 כיום המסרבים האמריקאים היהודים

ישמש פן אולי, חוששים, כסף לתרום

שריק יוסף
האישיות פולחן

 מיבצ- חדשות, אלון־מורה להקמת כספם
 כינו האמריקאים בגין. של לחיזוקו דים

 תרצו, אם או, — ״לא־חוקית״ זו פעולה
 חוששים, האמריקאים היהודים ״פלילית״.

 ה״ או ה״לא-חוקיות״ שתרומותיהם אולי,
 ממס־ההכנ־ ינוכו לא לישראל ״פליליות״

שלהם. סה
 של שפעולותיו נשכח לא הבה מאידך,

 הצדקה מעניקות שלנו ראש־הממשלה
ש הישראלים ולאלפי ליורדים, מוסרית

יור להפוך המוסרית ההצדקה להם תהיה
בעתיד. דים

תל־אביב שריק, יוסף

אבנים מי״דים

המדינה חשבון עד
 הניתן בתקציב לקצץ הכוונה נגד

לאוניברסיטות.
 מאוניברסיטת סטודנטים קבוצת אנו,

 ועדת־ של כוונתה על מוחים תל־אביב,
 הניתן בתקציב לקצץ הכנסת, של הכספים

 שכר- יועלה מכך כתוצאה לאוניברסיטות.
להפ יאלצו הסטודנטים מן ורבים הלימוד

 מהסטודנטים רבים לימודיהם. את סיק
 ומי חלקית במישרה מי כידוע, עובדים,
שלסטודנ הסיבה גם זוהי מלאה. במישרה

להפגנות. פנוי זמן אין החילוניים טים
 לא בישיבות, ה״לומדים״ אלה לעומתם,

 שכר מקבלים אף אלא עובדים שאינם רק
 להם יש לכן בישיבה. התבטלותם בעבור

 ראשי של ובעידודם להפגנות פנוי זמן
 מקימים אבנים, מיידים הם הישיבות
 אל במיכתב-מחאה פנינו וכר. מחסומים

 שלמה ח״כ הכנסת, של ועדת־הכספים יו״ר
לתגובתו. מחכים ואנו לורנץ,

כפו־סבא אוגליצקי, ריסקה

תחדש תנהג למען
 חדשים נחגים מזיהוי להימנע יש

מייוחד. בסימן
 התעבורה פקודת לתיקון החוק בהצעת

תקבע הרישוי ״רשות כי השאר, בין נאמר,

 ולרכב חדש נהג של לרשיון מייוחד סימן
נוהג.״ הוא שבו

 יגרה הרכב על כזה סימון כי חוששני
 לביריונות, ואף להטרדות מסויימים נהגים

 במיקרה גם החדשים. הנהגים נגד שתכוון
 יהיה ביותר, הקלה גם ולו תאונה, של

הנה שאר כלפי נחות במצב החדש הנהג
לרעתו. זה מצב שינצלו גים,

גיבעתייס סוכני, אליעזר

דיל רוגירס תוכנית
 בכנסת מתוסכלים צווחנים על

חזת״ ״חעולם יקר״, (״קורא
2182.(

ה כי אבנרי, לאורי להזכיר ברצוני
שב השביעית, בכנסת !שהתחוללה מהומה
 באה בגין, מנחם כביכול, עמד, מרכזה

 גולדה דאז, מראש-הממשלה למנוע כדי
 כזכור, רוג׳רם. תוכנית על להתפשר מאיד,

 על מוותרת ישראל היתה זו תוכנית לפי
 תמורת מהותיים, גבול ׳תיקוני עם סיני,

 ■ד־ ראש־יהממשלה זאת, לעומת כלום! לא
 סיני, כל על ׳אמנם ויתר בגין, מנחם היום,

ב מצריים של רשמית הכרה ׳תמורת אך
השלום. בא שבעיקבויתיד, ישראל,

'חיפה לוי, אכרהם

,זרח־הא שמר המי בשבחי
התחש ביעילות, נהגו החוק נציגי
להם! הכבוד כל ואנושיות. בות

 מכוניתי נגנבה ביולי, 6ה־ שבת, בליל
 מחניון טיולים, אוהבי אלמונים על־ידי

הש בין קרה הדבר שברמת־אביב. ביתי,
 הביתה שחזר בני, בלילה. 12ו־ 9 עות

 המכונית. של בהיעלמה הבחין בחצות,
ש רמת־גן, למישטרת טלפונית הודענו

 לקבל סירבו הם אך שייכים, אנו אליה
 לא וכך הטלפון, באמצעות ההודעה את

למחשב. המידע הוכנס
בבי הטלפון צילצל בבוקר 6.30 בשעה

ש ארזי, משה מפקח היה הקו על תנו•

כליטננזל עלים
נאמנה עבודה

 בעל הגבר בראשון־לציון. בסיס מפקד הוא
 שלי המכונית אם אותי שאל הנעים הקול

 החשד, את אימת כך מיספרה. ומד, נגנבה,
 של הסיור על־ידי, שנמצאה שהמכונית

 נטושה — 4.50 בשעה המישמר־האזרחי
 וזאת שלי! היא לנס־ציונה, הכביש על

ה מיספר נבדק שכאשר העובדה, למרות
שה התשובה היתד, — במחשב מכונית

 התגלה שלו הריח חוש גנוב. אינו רכב
ש הזמן פרק את להחשיב אם כצודק.

 על- הימצאד, ועד המכונית גניבת בין עבר
 שעות שש או כחמש המישמר־האזרחי, ידי
 כאן שנעשתה שהעבודה הרי היותר, לכל

 למעלה נאמנה, היתה המתנדבים על־ידי
כאלה. במיקרים מהמצופה

ב הסתיים לא הלבבי־אנושי היחס אך
ה בשעות בטלפון. זו לאקונית ידיעה

 לביתנו צילצלה שבת אותה של צד,דיים
 במיש* מתנדבת שהיא רוויטל, בשם נערה

 האם ארזי, של בשמו ושאלה מר־האזרחי,
בס הכל והאם המכונית את כבר קיבלנו

 במיקרה הקטן לאזוח תשומת־הלב דר.
)10 בעמוד (חמשך
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