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 מלאה זוגית ארוחה

 במיסעדה יין! (בולל
 הר- רחוב ה״טיילת״,

 ת״א. ,8□ סמואל ברש
לש יש חפתור התשבץ את
 חוח" ״חעולם למערכת לוח
 לא של דואר חותמת עם

 שבוע חמישי, מיום יאוחר
 חפית־ חגליון. חופעת אחרי
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 שבועיים רביעי יום עד רכת
 ייפגשו חתשבץ, פירשום אחרי

 חזוכיט על חחודעח לחגרלח.
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מכתבים
)4 מעמוד (תמשך
 בעצמו שהודה כפי — אשר מנחם,

מרומם. למצב־רוח לו גורמות —
תל-אביב שריק, יוסף

בגין הפולני החיל
 שראה מחיפה, חנות בעל
בנעוריו, בגין מנחם את

מספר: בפולין,
 תשומת־ליבם את להפנות אבקש

 האחר לצידו מדינתנו אזרחי של
 לא שאולי צד בגין. מנחם מר של
 הוא גם אבל לציבור, ידוע כך כל

 צד בגין. ששמה בהיסטוריה כלול
 שינאתו-העיוורת את מסביר שאולי

 עושה שהוא השימוש ואת לרוסים
ומחדליו. צעדיו במיסגרת בשואה

בנאו ,1939ב־ שדרש האדם זה
ש צעיר מכל חוצבי-להבות, מים

וידידה* כנין פולני חייל
חוצבי־להבות נאומים

 להילחם כדי הפולני לצבא יתנדב
 צעירי רבבות ואמנם, הגרמנים. נגד

הפו לצבא התנדבו בפולין בית״ר
 נפלו בשורותיו, ונפצעו נהרגו לני׳

 ומתו הרוסים איו הגרמנים בשבי
וממחלות. מרעב
 ברח אלא התגייס, לא אחד רק
 הגיע הגרמני שהצבא לפגי עוד

לווארשה.
 לא הצעירה מהמנהיגות אחד רק
 היהודים את להנהיג לגיטאות, חזר

 את מילטה הוותיקה שההנהגה אחרי
נפשה.
 צבאות נגד לחם לא אחד רק

 הפולני, בצבא לא — הגרמנים
הברי בצבא ולא הרוסי בצבא לא
גיוס. בגיל שהיה למרות טי׳

 לימודי על הפירסומים כל גם
 קצו־ דרגת על או בפולין מישפטים

 שטות כנראה, הם, הפולני בצבא נה
 שמו לי, שידוע כמה עד מוחלטת.

 הלומדים ברשימות מופיע לא כלל
 (הרשימות וארשה באוניברסיטת

 והדרגה זו) באוניברסיטה שמורות
קי שאותה ביותר הגבוהה הצבאית

 אבדרס בצבא רב־טוראי היתה בל
ה מבין היחידי התשלומים (פקיד

 רשמית ששוחרר זה, בצבא יהודים
לחזית). יציאתו לפני משורותיו

 שסיבת סברה, יש כן, על יתר
 - ל- צו־גיום היתה מווארשה בריחתו

 שבו ביום שהוצא הפולני, צבא
 צעיר כל ושחייב הקרבות, פרצו
ה באחת מתחיל מישפחתו ששם

ל להתייצב ל-ס, עד מ-^ אותיות
 שבאל״ף- האותיות יתר (את שירות.

 השיל- הספיקו לא הלאטיני בי״ת
■הדגל.) אל לקרוא הפולנים טונות

)8 בעחוד (המשך
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