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מחברים כבר השופטים
הדו״ח. את

 הבלתי־ המדינות של כינוס
 הפלילי ״העבר את גינה מזדהות

 גרם הביטוי אולי ישראל״. של
 מדי מוקדם אך לצחוק, למישהו
ה לתוצאות לחכות יש ללגלג.
 לג׳נוסייד הנסיון בעניין חקירה

בלבנץ.
כ־ מעיינים השופטים שלושת

אופירה
ה ק מרי א ב

או טל קיצפה יצא מה על
 הביקורת האם — נבון פירה
ה מוצדקת! היתה לא נגדה

 וענווה, צנועה באמת היא אם
 מחתרעומת להבין טניתן בפי

ז שלה
 ביצר אשכח, לא לעולם

 במרכז להופיע תמיד דאגה
 ביקור בעת הטלוויזיה מירקע
 לחטוב אפשר סאדאת. הנשיא
 ולהיות חרבה להצטלם שעליה

 היתה כאילו — פושוגנית
 היא אשת-נשיא. ולא דוגמנית
 נמיסעדות- להיראות מקפידה

 מתי אד וגחנויות-יוקרה. פאר
 חור באיזה לאחרונה נראתה

 בשכונת- או בעיירת-פיתוח
!עוני

 ו- להצטנע אשת-נטיא על
 ולא שקטה, בפעילות לעשוק
קנ ז׳קלין את לחקות לנטות

די.
קריית־שנזונה אליעז, חיים

ש העמודים אלפי בעשרות עת
מס את ומחברים לפניהם נערמו

 הבל נאמר, כבר הכל קנותיהם.
 להכרעתם. לחכות רק נותר נכתב.
 הם (וביניהם השופטים של בכוחם

 שאין כד החליטו, בוודאי כבר
 סוג־יודיצה) על לקשקש מקום

פוש נגד מאשימה אצבע לשלוח
 את לנקות ובנד — המילחמה עי

ל או פלילית! מאחריות המדינה
 ובכך — שועי-הארץ את נקות

 הבלתי־מז־ כולו: לעולם להוכיח
מדי היא ישראל צדקו, אכן דהות

להע מסוגלת שאינה פלילית נה
בשמה. הפועלים הפושעים את ניש

פרנקפורט מליח, יופף

ת לו רו ג אבדז והח
ב בשיבוש הבחין הקורא

(״העו נייר טל נמר מדור
).2366 ח״ ה לם

 סטפן על הסקירה את כשקראתי
בתחילתה, כבר נדהמתי צווייג

סאמפז קורא
בבראזיל גלות

 ״ספר הבא: במישפט כשנתקלתי
 מרגש, צווייג) (של אוטוביוגראפי

בג בחרותו, ילדותו, את המתאר
ה הקיסרות מבירת וגירושו רותו

ג ג

 בידי שנרמסה אוסטרו־הוגארית,
הנאצים.״ הקלגסים
 ידע לא הסקירה שכותב הייתכן

 האוסטרדהונגארית הקיסרות כי
 מיל- גמר עם חי לכל חיים שבקה

 ),1918—1914( 1ה־ העולם חמת
(הימל נמלט צווייג סטפן ואילו
ש הרבה־הרבה שבגירוש), טות
 הנאצית מגרמניה אחר-כך, נים

 מרוב התאבד שם בראזיל, לגלות
יאוש?

 אביב תל־ סאמט, שמעון

• • • 

סנן 0ל1לו1וע7ו בלז
כחול-לבן. קלגטים

 מעט לא הציבור שמע לאחרונה
 אנשים אותם הנעדרים, בעיות על

הד אמריקה בארצות שנעלמו
מ היכן יודע אינו ואיש רומית

 שמו מעטים רק הימצאם. קום
 מילחמת־לב־ תחילת מאז כי לב,
דומה. מצב אנחנו גם יצרנו נון

 המילה* של הראשונים בימיה
לבנונים אנשים, אלפי נאסרו מה

גילן קורא
ואמץ חזק

ת כו ר ב
מפאריס

 שלומות, אבנרי לאורי
 ואת אותך לברך לי הרשה

ש על הזה העולם בית כל
 באופסט. להדפיס עברתם
ואמץ! חזק

 ולוחמת, טובה לשנה בברכה
פאריס גילן, מקסים

למ הובאו כולם לא ופלסטינים.
 פיר־ לא היום עד אל־אנצאר. חנה
רשי שום ישראל ממשלת סמר,
שבי העצורים של מוסמכת מה

 לא מהם גדול חלק לגבי דיה.
תנ ובאיזה נמצאים הם היכן ידוע
אים.

 אנו, כי יתכן ולא נורא זה מצב
ב עליו נעבור ישראל, כאזרחי
ה המזעזעות העדויות שתיקה.

הצ במישפט שהתגלו אחרונות
מעי בלבנון, המתרחש על באי
ה למרבד. כי מוסמכת, עדות דות
להת מסוגלים צה״ל חיילי צער
דבר. לכל כקלגסים נהג

הס גדולה וכמה כמה אחת על
יו אינו איש כאשר הזאת, כנה
כ מוחזקים, העצורים היכן דע

למ חייבים אינם כולאיהם אשר
 וכאשר לאיש, דין־וחשבון סור

 מחרידים סיפורים הסתננו (וכבר
 מחמת אסיר ימות אם כך) על

ב אותו לקבור אפשר עינויים
קבורתו. מקום יוודע ולא סתר

 רוצים אינם ישראל אזרחי אם
 להם כאלה דברים יקרו שבעתיד

 קול־זעקה להקים עליהם עצמם,
 ואם בלבנון. קורה הדבר כאשר
נק להוכיח ישראל ממשלת רוצה

רשי את מייד נא תפרסם כפיה, יץ
מוח הם והיכן העצורים כל מת

זקים.
תד־אביב כקר, דליה
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 המיל- להימנון נוטף בית
חמה.
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