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המק תמוה נוהל — רא
ליחסנים. זכויוונ״יתר נה

 שר־הדתות בתיק הטיפול ״דרכי
 כי חשש, לא אם פליאה, מעוררות

 לזכויות־יתר, זוכה הנכבד החשוד
ל דומים במיקרים מוענקות שאינן

לחקי העומד השורה מן אזרח סתם
 ממאמר־המע־ לקוח זה קטע רה...״

 בנובמבר). 17(המישמר על של רכת
 בעיתונים שהופיעו דומים, קטעים
 מורח־הרוח את מבטאים אחרים,

ב הבוטה מהאפלייה הציבורית
 של בעבירה בחשדות הטיפול דרכי
 במיוחד אבו־חצירא. אהרון השר

 החקירה חומר במסירת המדובר
ה ובהתייעצויות פרקליטיו לעיון
 עימם, לממשלה המישפטי יועץ
כתב־האישום. הגשת בטרם עוד

 החשודים, כלל לגבי כלל, בדרך
 הדין סדר ״חוק פי על נוהגים
 האומר, ״,1965 — תשכ״ה הפלילי
 כתב־אישום ״הוגש :כך 67 בסעיף
 הנאשם רשאי בעוון, או בפשע

 לכך שהוסמך אדם וכן וסניגורו
ה בהסכמת או הסניגור, על־ידי
 על־ידי לכך שהוסמך אדם תובע,

 סביר זמן בכל לעיין הנאשם,
ו התובע שבידי החקירה בחומר

להעתיקו...״
 שר־המישפטים את לאלץ כדי

ה במת מעל זה לעניין להתייחס
 בפומבי להצדיק כדי אם — כנסת

 המיש־ היועץ של הטיפול דרך את
 יחס- לאילו שיסביר כדי ואם פטי
 בנוהל זכות־השימוש שמורה נים

 להתייחם מציע אני — זה תמוה
הכנ במת מעל בשאילתה לנושא

 הצעת־חוק במיסגרת אפילו או סת,
חייבת כזו הצעת־חוק פרטית.

 ההומוריסטית להערה ביחס התיקון
 לקורא ושייוחסה במסיבה, שנאמרה

שומרון. שומק
• • •

שר הצעת •
 את שלח הלינגר הקורא
 כאן המתפרסמת ההצעה

 מנחם שר״הגישחון אל
בגין.

 צה״ל. את לייעל שאפשר חושבני
 להשתמש יכולה המדינה אם שהרי

כ שימוש מכלל שיצאו בגנרלים
ל וכפרשנים דגולים פוליטיקאים

שי למצוא בוודאי אפשר מיניהם,
 מכוניות לטנקים, גם חוזר מוש

 אם שלהם. את שעשו אחר, וציוד
 יחסוך יעיל, שימוש לאלה יימצא
ד,מדי־ לקופת שקלים הרבה הדבר

תל־אביב הלינגר, ןןרל ך.

ת ש ם ט ל ש ת ל ק ד צו
 השאר וכל לנין לנון, על

).2259 הזה" (״העולם
 ולדימיר עיניך, מעל עפר יגול מי

 בילבלו מי עם ראה היקר. איליץ׳
ב 15מה־ הארץ, ביומון אותך:

 או מהסדרים מישהו חשב דצמבר,
 המה. חד ולנון לנין כי המגיהים

 הכתב של טעותו זוהי שמא או
העורך?! או

 לנון של בכבודו לפגוע מבלי
 ה־ שלנין לציין הראוי מן הגדול,

 אינם החיפושית ולנון בולשביק
 יודע אני עצמו. אדם אותו היו ולא

 כ־ עצמם המגדירים רבים שיש
 (חסידי מארכסיסטים־לנוניסטים

 אך לנון), וג׳ון מארכס של גרושו
עצמם המגדירים אחרים רבים יש

ץ ו ר ע ״ ״ א מ ■ בביתר מנב^, טלויזיוני בידור מבחר לך מציע ג
• עצמיות הפקות • ישראליים עלילה סרטי • עברי בתרגום זרים עלילה סרטי. •
• . ועוד... מרוצים שחיה, טניס, אירופאי, כדורגל אמריקאי, כדורסל ספורט: •
• לילדים תוכניות • מהו״ל פזמונים מצעדי •

״רגבי' בעיתון מראש יפורסמו הטלויזיה תוכניות
היומיים). העיתונים (מחשובי עיתונאים צוות 0_ ■עומדים: לרשותנו

בהצלחה). - שנים 5 (הפועל פרסום משרד • התקשורת). בענף (מהבכירים מהנדסים צוות #

החודש! מבצע
 הבית). ועד דרך התשלום באם דייר לכל $ 10( לחודש - דייר לכל $ 12

 המתחברים והבניינים הדיירים למספר בהתאם (המשתנים פעמיים חד התקנה דמי +
אחד). למערך

תתאכזב. ולא ־- שלנו המכירות נציג את היום! עוד הזמן

 גבעתיים ד סירקץ״רגב״
8141,31038טל. וכ 2

 התייחדות בערב צעירים מיליון רבע
בנידיורק לנין עם

כניי־יורק ״הארץ״ סופד שמיר, שלטה מאת
 מיליון ברבע הנאמד קהל ל״הארץ״). (מיוחד 14 נ־ו־יורק,

 בסגטראל היום התקהל וצעירים, צעירות המכריע רובם •אדם, בני
החי זמר שהיה מי עם התייחדות למפגן מנהטן במרכז פארק

המפגן. למקום סמוך שעבר בשבוע שנרצה לנון, ג׳ון פושיות
 רבבות מלאים היו הסמוכים והרחובות הענקי הפארק מבואות

 של הרצוזו אפילו הסדר. על שומרים שוטרים ומאות בני־אדם
 שנראו כפי אבל ובגילויי בהיסטריה מלווה היה לא קנדי הנשיא

 2 בשעה כאשר סוריאליסטי, חזיון זד, היה פארק. בסנטראל היום
 דקות 10 יבמשך העצום הקהל על מוות דממת יידה בדיוק

ומת גיטרות עם באו י־בים בבכי. ופרצו ראשם אלפ-ם הרכינו
שימו־-ב. לליל בפארק להישאר כוננים

 החקירה בחומר לעיון להתייחס
ל כדי כתב־אישום, הוגש בטרם

ש ,67 בסעיף האמור מן הבדילו
 הנוהל את לעשות — לעיל צוטט

 של נחלתם ולא אוניברסלי שייקבע
יחידי־סגולה.

ר עז כני, אלי  גיבעתיים כו
 הוגשה הנזיכתב בעיקבות י•

 לשר־המישפטיס שאילתה בכנסת
ניסים. משה

אבל... - צחוק צחוק
 (העולם ״אנשים״ במדור קטע

 שלא אמירה לי מייחס )2257 הזה
 עוול לי והגורמת על־ידי נאמרה

 המעליב. ותוכנה בסיגנונה גדול
 הדביק שהכותב ברור הקטע מתוכן

 אחר, למישהו השייכת אמירה לי
 ב״דובר המדובר כי טוען הוא שכן
 משמש שאני בעוד התמ״ת״, שר

מישרד־ד,אנרגיה. חובר בתפקיד
 על אחזור לא כי שמוטב דומני

 בתיקון רק ואסתפק דיברי־בלע,
 על לחזרה לגרום לא כדי טכני,

הדברים. פירסום
 רד מיש דובר שומרון, יצחק

ירושלים והתשתית, האנרגיה
את ברצון מקבל הזה העולם !•

 מארכסיסטים־לני- — אחרת קצת
להבדל. לשים־לב ויש ניסטים,

מתל־אביב מארכסיסט מ״, י.
 שבה בהארץ, הידיעה כותרת י•

גלופה. ראה — בלוין לנון הוחלף

ם ל ד וגולם קטן, ש דו ג
סוב והיא בולגרי הוא

ייטית...
 יאנסן, דו״ח על שמעתי לא אני
 אסורות תרופות למכירת בקשר

לעו אך השלישי, העולם לארצות
ה אירגון־הבריאות הכין זח מת

ו דומה, דו״ח האו״ם של עולמי
 העיתונות רוב יסודי! יותר אפילו

 ר טריביון הולד כולל המערבית,
 תחנות כך. על כתב רידרס־דיג׳סט,

 מדי מוכיחות המערב של הטלוויזיה
 מנ<ש־ מפחדות אינן שהן ביומו יום
ב פגיעות כולל נעימים, לא אים

 שחורים, במערב. האדם זכויות
 ופורטררי- מכסיקאים אינדיאנים,

ב באסקים בארצות־הברית, קנים
 בצפון־איר־ קאתולים וצרפת, ספרד

 חקלאיים קואופראטיבים וחברי לנד
ה בפורטוגל. לנשלם שעומדים

 הבינלאומית התיקשורת של רשעים
)6 בעמוד (המשך


