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■ ■ יהודה״ ״בו
תל־אביב

בכורה
ארצית

בלבד למבוגרים

תכיבועו מחיר
 צבאי מימשל היה אילולא

 מתרחש היה לא בצור,
אסון.

 הבניין כי הגירסה נכונה אם גם
 את לצרף יש בתאונה, תחתיו קרס

 ב־ צה״ל קורבנות למניין הנפגעים
 היה אילולא כי הלבנון. מילחמת

 הנכון השם (זה צבאי מימשל בצור
 שמות־ מאחרי המסתתרת ליחידה

נפ היו לא לצה״ל שונים), כיסוי
 שלא כשם בדיוק — באסון געים

 שבוע בכל חיילים כמה נהרגים היו
 הכבושים בשטחים בתאונות־דרכים

ארץ־הארזים. של
אביב תל־ משה; יוכבד

■ גרפית חרתמד
קריקטורה.

ה בין גם ששומע אדם בתור
 לחדשות, מקשיב כשהוא שורות
 קריקטורה שתפרסמו מבקש הייתי

זו.
 ירושלים גלם, דורי

 — הקורא ששלח הקריקטורה •
העמוד. בראש

רם מחוך דמים
״המריויחניס", הסידרה על

מילים ללא
השורות בין

עברי מרוויחן טילקובסקי מרוויהן
עיסוק באותו — ממיקצתבלנזיקצוע ,

 — הפרטי לאבלו ההבנה כל עם
 אר־ מייד לחזור מספקת סיבה היה

 שבו בלבנון. שקרה האסון האם
 לא חיילים, 75 חייהם את קיפחו

 הנופלים? מישפחות את ולנחם צה
תל-אביב טורגנשטרן, מרים

ותשיכוחז הרכרו*

בפלסטי לג׳נוסייד הנסיון
 כתם הוא בלבנון נים

 שנים עוד שיירבץ נורא,
הישר החברה על רב;ת

אלית.
בת כותבת, בעולם העיתונות

ה לפני בגין של להופעתו גובה
 לטבח האחראים לחקירת וועדה

 כי בלבנון, הפלסטיניים במחנות
 יש הנראה, כפי לראש־הממשלה,

 יותר אחרות, במילים בזיכרון. חור
סלקטיבי. זיכרונו — מעודנות

שתיקה.רו- על שומר בגין אבל

החוק במיסגרת אוננות
 ידינו במו :לזעזוע לי גרם ד,לפרט שמואל האגודאי ד,ח״כ גילוי

 הפקרות שנות 35 של התוצאה זוהי !יהודים תינוקות 600,000 רצחנו
 הפשע נגד התריע לא איש היום שעד זה איד ההפלות. בתחום

 הגיע לולא קורה היה מה ? אלה עוכרי־ישראל על חרם הטיל ולא
 לרוחו הודות רק אך סדן? ד״ר להפלות. הבינלאומי המומחה אלינו

 הבעיות מכל להתנער יכולנו ואומץ־ליבו שר־הבריאות של ההומאנית
 הלאומית לבעיה ולהתמסר בלבנון) הטבח חקירת (כמו השוליות

הידיעה. בהא
ונרדף, קטן עם אנו הדרך. באמצע להיעצר לא מציע אני אבל

 מתבזבזים בשנה שנה מדי משאבינו. כל על לשמור אנו מצווים לכן
 הבה !והנאור הכובש היהודי, הגזע של תאי־זרע מיליוני אצלנו
 דוקטורים של מוסמכות ועדות תקומנה זו. ׳שמאלנית לסטייה קץ נשים

לאונן. מותר מיוחדות נסיבות באיזה תכרענה אשר והן ורבנים.
 זאת הפלד, ? הפלה זאת מה ההפלות. בנושא אחת מילה ועוד

 מעוותים, יצורים לזזיוולדות לגרום יכולה והיא עת, בטרם לידה
 הפלה, של אחד מיקרה יעל לפתות יודע אני נפל. שנקרא: מד,

 הרפואית בכרוניקה נרשם זה מיקרה מיפלצת. ממש היו שתוצאותיה
הליכוד. ממשלת :בשם

רנזת־השרון גנדלסמן, צבי

 טיבעה התפרסמו כה שעד
מתוכה. פרקים

 שלמה שעושה הענקית העבודה
החשו התחקירים אחת היא פרנקל

היש בעיתונות שנעשו ביותר בים
ה המילחמה. שפרצה מאז ראלית

 זרה, בארץ למות נפשם מחרפים
 בלי- לשם שהולכים אותם כמו

 הגליל״, שלום על ..להגן כדי רצון.
 כדי או פעוטינו״ .,להציל כדי

 יודעים אינם מחבלים״, קיני ״לבער
מ שמרוויח מי יש כי בדרד־כלל

המילחמה• אימי
ההס שהחברה כה עד ידע מי

 השקעות שדיסקונט כור. תדרותית
 פרוץ לפני הפסדים סבלו ושכלל
 לא ? רווי־הדמים הגליל״ ״שלום

 ידע מי הקוראים. רוב ובוודאי אני,
 ריווחי־ עתה מפיקות אלה שחברות

 לא ? הקורבנות של גבם על עתק
הוותי שועלי־הבורסה אולי אני,
 חב־ שאילי לכך, לב שם מי קים.

 גנרלים כולם הם האלה רות־הענק
 של הגנרלים רק בוודאי לשעבר?

ל בקרוב לצאת העומדים היום,
פנסיה.

 דן כמו אנשים כי נדמה, לעיתים
 שניהם — עברי ודויד טולקובסקי

 חיל־האוויר של לשעבר מפקדים
 מיק־ את לעולם מחליפים אינם —

עבודתם. מקום את רק אלא צועם.
רחובות שסילמן, •טרה

■ ? קח מסב ה ב ס־ רגה
 מישפחת בבית האבל על

אח מישפחות ובבית בגין
רות.

 רעייתו כי ברדיו שמעתי הבוקר
הח לכן וכי נפטרה, בגין מר של
ארצה. מייד לשוב ליט

 סוב זו. לחקירה הנוגע בכל עמת
 החור גם בזכותו כמובן. יודיצה,

ההפקר. מן נהנה בזיכרונו
 התנחלות לתנופת הנוגע בכל אך

ב הכבושים, בשטחים מחודשת
 בזיכרון. חור לבגין אין זו סוגיה

 הציונית ההתנחלות דבגין אליבא
 דבר לה אין הכבושים בשטחים
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