
״אלפי״
 בע״מ אופנה יצדני

תל־אביב

 התרנגול
 ־ ״אלפי״ של

 לטיב סמל
באופנה ומקוריות

 סריגים! — ב״אלפי״ חדש
ועוד אפודות קפישונים, סוודרים,

0

״ תנו י פ ל א ״  1 ל
ם להלביש תכ 1 א

 ת״א ,42 לבנדה רח׳ ״אלפי״, בית
03-331025 ,216521 טלפונים:

מכתפי□
 - המכב■ .111.1■

א פ פ ס ח ד ס
 בישראל מת אתה באשר
 לשעבר ברמטכ״ל כגנרל,
ובי* חוץ חקלאות, ובשר
 ידידים — לשעבר טחון

 משבחים גם־יחד ואוייבים
 לב עד אותם ומהללים

שמיים
 דיין משה של הטראגי מותו
 נוגע־ללב. סיבלו מאוד, מעציב

 אותו להפוך טובה סיבה לך והרי
 סימבולית לדמות תנ״כי, לקדוש

 ו־ בן־יפוגה כלב סופר־צבר, של
 ובר־כוכבא יהדה־המכבי !גידעגן,

 כי בגין, מנחם לו שספד כפי —
 כינה הוא בעורקיו״. זרם ״דמם
להער הראוי וחייל מדינאי אותו

ציו לכל ומופת דוגמה הנוער, צת
ני.

 דיין משה ספק. של שמץ אין
 מיוחדת־ יוצאת־לופן, אישיות היה

 המגומגמת, לבינניות בינות במינה
השו המאובנים ביו האומרת־הן,

הפוליטיים. חיינו של טים
ומקו נועז שהיה עליו אומרים

 ביחס ועשה שאמר במה לא רי.
באומ אלא ראשון, ביום לערבים

 שני, ביום הגמור ההיפר את רו
 גם- ההכרזות שתי את ובהכחישו

 שאמר בכך שלישי... ביום יחד
 אחד... לכל משהו אמר לכולם, הכל

יחד. גם ויהודים ערבים
 באומץ־לב שניחן עליו אומרים

 רבים שונים סוגים קיימים עילאי•
 הוא מכולם, הגדול אומץ־לב, של

פחדן. להיות האומץ
להס האומץ היה דייו למשה

 ראש- של שימלותיה מאחרי תתר
ה אחרי מאיר, גולדה הממשלה

 מילחמת של והטראומה כישלון
 ועדת־אג־ מאחרי ;יום־הכיפורים

 שלו, הרמטכ״ל ומאחורי רנט
אלעזר. דויד

 כינה שרון אריאל הביטחון שד
האל החייל של ״ידידו דיין את

 רכש דיין משה הישראלי״. מוני
ישר ידידים אלפים כארבעת לו

 הלא־ החיילים — צעירים אליים
.1973 של אלמונים

 דחף חשים פוליטיקאים כמה
 אחרי מיפלגותיהם את לנטוש
 מעזים אינם אך בבחירות, תבוסה
 להם יקראו פן מפחד זאת לעשות

 בבחירות רץ, דיין משה בוגדים?
ה מיפלגת ברשימת ,1977 של

 מנחם של הליכוד מול עבודה,
 שר־החוץ עמו מצא ולבסוף בגין,

בגין. של בממשלתו
 משורר שהיה עליו אמרים

 כל גבעה, כל עץ, כל שאהב רגיש,
 אהב מכל יותר אך בארץ... עמק
 אהבתו למען דיין• משה את דיין

 להקריב נכון היה הזאת הגדולה
 ואדיבים, ידידים וערבים, יהודים

 של החשיבות ובשלום. במילחמה
 עמוק חרוטה היתה חשוב״ ״היות
 הופיע לא שבו יום ובנפשו. בליבו
 יום לבגין היה בכותרות, שמו

 יומי עיתון הקים אפילו הוא אבוד.
זאת. להבטיח כדי

 יכול אינו דיין שמשה חבל
 ומה אודותיו שכתבו מה לקרוא
 ובטלוויזיה. ברדיו עליו שאמרו

ה יהודה להיות היה יכול הוא
 ביותר המאושר ובר־כוכבא מכבי

בעולם.
תל־אביב שריק, יוסף
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דיין האיש היה מי
ה ״השבועון של ותיקה כקוראת

כש מאוד מסוייגת אני מסדים״,
ה התישבוחות גלי את קוראת אני

 מותו. לאחר דיין משה על יורדות
 אדם של מותו ששעת חושבת אינני

חש עימו לעשות הנכון הזמן היא
 מאמינה אינני אך נוקבים, בונות

 האם אמור״. קדושים מות ״אחר כי
חש־ את לעשות הזה העולם ישכיל

דיין מבכי
עליו אמרו שלא מה

 משה האיש של המאוזן חייו בון
דיין?

תל־אביב אלישע, דינה

ולהודות □,מוסדות
תובע: הקורא

 משה של מותו אחרי עכשיו,
 אחרי להודות, חייבים אתם גם דיין,

 משה :השנים כל אותו שהשמצתם
גדול! איש היה דיין

תל־אביב דור, בן־ חיים

• • •
בכפאר־קאסם הטבות

ב דורי הקורא של חלקו
 בפר־קאסם טבח גילוי
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ה הטבח על הגדולה בכתבה

היתר בין נאמר בכפר־קאסם נורא

דורי מפ״ם חבר
דיוקם על דברים

 גבה מפ״ם, איש דורי, לטיף ש״גם
בכפר.״ עדויות

דיו .על דברים להעמיד ברצוני
הפרש באחד ומדובר עוד מה קם,
 בט- שאירעו ביותר החמורות יות

קיומה. מאז דינת־ישראל
המעשה: סיפור להלן

ל המחרידה הידיעה הגיע עם
קי מחברי אחד בפי מפ״ם מרכז

 לכפר־קאסם, השכן החורשים, בוץ
התוש מפי לי נודע לשם. יצאתי

 ב־ שוכבים מהפצועים שכמה בים
 בביקורי בילינסון. בית״החולים

 ,1956 בנובמבר 10ה־ בשבת, אצלם
הראשו העדויות את מהם גביתי

״בכ בכתבה שצויין כפי לא נות,
פר״.

 ביקר מכן לאחר ימים עשרה
עדו וגבה בכפר, טובי תופיק ח״כ

 ב־ לאישי־ציבור אותן ששלח יות
תזכירו•

 היהודי־ האיגוד שלח לו בדומה
ש תזכיר, זכויות לשוויון ערבי
 למאות שגביתי, העדויות את כלל

 האלה העדויות ועיתונאים. אישים
 על־ידי הממשלה לשולחן הובאו
 אז שכיהן ברזילי, ישראל המנוח

 וש* מפ״ם, מטעם כשר־הבריאות
ה של הטישטוש לנסיונות התנגד

האח את להעמיד דרש הוא רצח.
פומבי. למישפט ראים

 שימשו אלה מזעזעות עדויות
 הפומבי למישפט הבסיס מכן לאחד

והעי דעת־הקהל בלחץ שנערך
 רשמיים מיסמכים והפכו תונות

 התפרסמו הם בית־המישפט. של
 ירוקות כומתות ו1 בספר במלואן

 כפר־ על סכל בחוברת וכן בדין,
 אורי של ביוזמתם שיצאה קאסם
סלע. ואורי אבנרי

תל-אביב דורי, לטיף

הפטנט
 שלא קוראים עדיין יש

שיבחים
 מרידוד של ההמצאה דעתי לפי
פו וקיימת, שרירה עומדת, בעינה

 להבדיל יש אבל ועובדת. עלת
ההמצ הפטנט. ובין ההמצאה בין
ה אנרגיה• לענייני נוגעת אה

 לשלוף לגמרי: אחר הוא פטנט
בחירות. לפני רק ההמצאה את

תקראו יעבוד. ועוד עבד הפטנט

מרידוד שר
המצאה וגם פטנט גם

ה הבחירות לפני אם האנס לי
 את שוב מרידוד ישלוף לא באות

הכובע. מן שלו ההמצאה
חולון גיורא, ר׳
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