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מבחנים
מ״רות פשעי

סבחקירה. עניינים
ב יגויים ליבאי דויד פרופסור

 ראש את לייצג כדי לצה״ל, מייחד
 לפני, •שגיא׳ יהושע האלוף אמ׳ץ,

 לעניין הממלכתית ועדת־החקירה
 מקובל היה כה עד ביירות. פישעי
 אזרהיים פרקליטים לגייס בצה״ל

 הנאשמים חיילים של לשירותם רק
 ניתן מכאן האם חמורים. בפשעים

 רואים והפרקליטות שהאלוף להבין
 כתב־אי־ מעין במיכתב־האזהרד,

שוסו
יפו אברהם, שימשץ

 שופטים! של עבודתם קלה כמה
 שומרת אינה שודדים כשחבורת

 מתפרקת והיא יחידה״ ״אחוות על
 לספסל־הנא־ אותה מובילים כאשר
 להסתיר יכול מהם איש אין שמים,

 משקר, מהם אחד כל האמת. את
 שיקרי את סותרים שקריו אך

אלא נותר לא לשופטים חברו.
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בצרפת יבקר מורואה
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ל״וזארץ״). ומ-וחד 21 י־יינדון׳
סורואח, פייר ציפת ממשלת ראש
באורח בישראל בארס ( בהידש יבלר
ד,סבם חתימוז לרגל צפת, עיריית

 בהתרת לקרוא נופתע לא כך, אם
:בנוסח

 יבקר בגין
בישראל!

אביב תל־ פימנטל, שישקה

 העדויות, של צולבת בדיקה לערוך
 וכך אמעיתן מידת את לשקול
הפשע. את לשחזר

 בוועדת- קורה בדיוק הזה כדבר
שהו העדים הממלכתית. החקירה

עשתונו את איבדו לפניה פיעו
 גיר- את מראש תיאמו לא1 תיהם׳

לע לשופטים שנותר כל סותיהם.
 לעשות שיכולים מה הוא שות

 בעיון לקרוא הזה: העולם קוראי
 דיברי את המע&תת הטבלה את

 )2361 הזה (העולם השונים העדים
 מי הבריא השכל בעזרת ולשפוט

נקודה. ובאיזו שקרן
תל־אביב ווילפוכיץ, חיים
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שזס פוחןדים ד
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תע בכרוז נתקל הקורא
רעיו ומוסיף דבילי, מולה

 בראש גלופה (ראה נות
העמוד).

 פגשו בדרך לים, הלכו ודני סבא
 השמן להם יש הדמוגרפית. בבעיה
 המסרבת הזו, המירשעת עם ארוך
 ״אולי ורפו. פרו מיצוות את למלא

 מאזן את לשפר בטובך תואילי
 ניסו היהודי?״ העם של הילודה

 אותם קיללה היא יאך בטוב. איתה
 ליישוב־הססר אותם שלחה ברוסית,

ביותר. העמוק
 :שהחליטו עד וחשבו, חשבו

 יקח סבתא, את מביתו יגרש סבא
 הפיריון, בגיל חסודה בתולה לו

 ויעמיד הבלויים חלציו את ישנם
 אחר- לדני. בשרים יהודיים דודים

 החוועת הסבתא סבא, יעברו כך
 זוקף־כפופים להתנחלות והדודים
השומרון. שבצפון

 ככה: הולכת דני לגבי התוכנית
לגיל כשיגיע שנים, ■שש בעוד

י הילודה למען ל... דני וגם סבא גם
מה אך אותי, מדאיגים הדמוגרפיים הנתונים :סנא

הילודה? למען לעשות יכול כבר אני
: י נ  1 הילודה לעידוד לאגודה לתרום ד

? זה בשטח האישיות תוכניותיך ומה :*סבא
: י נ לעייית ולעבור — הניתן ככל מהר להנשא ד

 רבת והתעסוקה — זול הדיור בה פיתוח
אפשרויות.

!מאוחר יהיה פן — מחר תאמר אל אך יפה, :סבא
: י נ ידעו! אחרים וגם הלואי יודע... אני ד

מדת: ע״י לציבור מוגש א
ת ר פ א ת ״ ו כ ז ״ ה ת ו י ח היהודי בעם הילודה לעידוד ל

 621695 ,767198 טל. ,1929 ת.ד. 53 החשמונאים ת׳יא,
!נוספות להדפסות תרומתן שלח בבן. די לא —! מזדהה

״אפרת״ של תעמולה מודעת
דמוגרפו־דבילי

 התינוקת את ישא הוא מיצוות,
 מכרה אפרת שאגודת השכנים, של

 היא בברוקלין. למישפחה השבוע
 עולה של תקן על לישראל1 תחזור
 אמריקאית מכונית ותביא חדשה

 עמוקות מודעים בהיותם ענקית.
יתייש האובלוסיה׳ פיזור לשאלות

 במיצפה צאאציהם עם השניים בו
 בינתיים, שבגליל. ■מפי־עוללים

הוא הפיריון, לגיל דני שיגיע עד

 יחולקו שבועות כמה בעוד
 צד,״ל, לחיילי השונים העיטורים
 ו־ הלבנון במילחמת שהצטיינו
 גם בוודאי בהם יזכו בספיחיה.

 יזכו ולא בה נהרגו אשר כאלה
 שלא לאותם להם, לראותם.

השיר. מוקדש יזכו,

□ רי טו עי
 עשור-המופת לך שנותנים מיח

מת כבד ואתה
 להועיל יכול זה למי -

להובילן יבול זה ולאן

 עשור-העוז לך שנותנים נניח
 נגוז מכבר וחיוכך
 להגליד יכל פצעי -איזה

דבר יוכל שלא מי אצל
להגיד! עוד

 עשור״הגבורה לך שנותנים נניח
קרה לך מכל שהנורא לאחר

 מקבר תקום אם גם -
גבר, אותו תהיה לא כבר

 בלעדיך יחיו והבקרים
 מעליך יחלפו וברקים

 אינך אתה ורק
בארץ־החיים...

בן־דדיד, זמיר
הגיטאות לוחמי

לסטטיס בחוג מיקצוע לו ירכוש
 ׳וינהל העברית, באוניברסיטה טיקה

הילודה. לעידוד חוגי־בית
רמת־גן רדום, משה

ר דו ק ד מו  טוב ה
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 ז׳ניח על הכתבת בעיקבית
הזח״ (״העולם יתום
2359.(

 ראיתם טעם מד, לי1 ברור לא
 בפרשה מחדש ולחטט לפשפש
 שנים, 27 לפני שהתרחשה עגומה

 שהפרוטגדניסטית לאתר ובעיקר
לעולמה. הלכה

ב גיליתם ציבורי עניין איזה
הנפ של דיגישיים פצעים פתיחת

 בינינו, שמהלכים יבל״א, געים
 הסיבות ? וקרובים בני־מישפחד,

עימכם. שמורות בוודאי לכך
הנכבד, אבינרי מר רק, לי הרשה

 שלך בשפת־האם באימרה להשתמש
 המעשה את מאפיינת אשר ושלי׳

 מסתבר, מילים. מאלף טוב האמור
 את לשים לעתים יודע שהפולקלור

מ יותר טוב הנקודה על האצבע
 פילוסופים. של שלם קהל
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 צמח / טיפשי עגין על (נאשר
 לבטח יבוא / העשב סוף־סוף

 הגיבעולים.) את ׳ויאכל / גמל
מעברות קיבוץ אפרתי, מנחם

)הושמד מדיויווו
ה■ שביב מים בכוס סערה
סיימם״. ב״ניז״יורק מאמר

 יצא הוכח, שלו שהאליבי למרות
 כדי מעורו העבודה מיפלגת יו״ר

חפותו. את להוכיח
 פטריוט, בל ? הצעקה מה על אך
 לו יקרה אומתנו של נפשה אשר

 מעייניו, עיקר הוא המדינה ועתיד
 מדייניות- נגד חוצץ לצאת חייב

השגור.
 אי־פעם לצאת אנו רוצים אם

 חיים לפתח ולא כלכלית לעצמאות
להס ׳להטיף אגו חייבים טפיליים,

 מהממשלה ולדרוש במועט תפק
הכספיות. היצאותיה צימצום

תד־אביב יחם, דן
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!החכסר - •קי
 את ססלח לקורא תסובה
 ממיאמי ותמונתו מיכתבו

חוח״ (״חעולם תרחוקח
2357.(

!היקר יקי
מוכ פנים לראות שמחתי לרגע

העולם דפי מעל בי מביטות רות

ס ז שי א פ
 הזה העולם לעורך ואמץ חזק

 נגד המזימות בעניץ כתבתו על
הכל ״הפלאנגות על אל־ עובדי

 ).2361 הזה (העולם כליות״
ל מתוטה קצת היתד, הכותרת

 ״הפאשיזם מציע: הייתי טעמי.
בשער״.

״אל־על״ עוכר

ולכות לך מה הבנתי לא אך הזה,
 — מיכתבך כובד שבה זו, רת

בישראל״. ״נבלה
 הראשון בשלב יחד היינו ? זוכר

 ויוקרתי. מכובד צבאי קורם של
 למדתי ושם זד, את זה הכרנו שם

ש אחד אותו — אתה מי לדעת
 לריצת- יוצאת המחליקה כל כאשר
 מתפרפר בצד עומד אתה בוקר,

 ירי• על ומשתין ״הקשה״ מהריצה
הבדיד... של עת־האוהל

 ש־ כותב אתה למיכתבך. מכאן,
)26 בעמוד (המשך
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