
ם כי ח כ הוסטורי מאורעמ
־־י״-

)3 מעמוד (המשך
 כעת, משולם בעבר, שולם — ובדמים בדם

 ישראל עם דגל־ישראל. למען בעתיד וישולם
 מצריים, חופי מול ישראל רגל הנפת עבור שילם

 שטובעה. אחיי.אילת, של הנוכחות בהפגנת
 דגל־ישראל למען כעת משלמים כבד מחיר

 למען בעתיד נשלם מחיר איזה יודע ומי בלבנון,
ועוד. בעיראק בירדן. בסוריה, ישראל דגל

 בירדן אשקוטה, לא בסוריה ישראל דגל למען
תרדוף. דגל דגל אכן אחשה... לא

רמת־גן לוי, שבתאי

וידנו־ מאיר שר מישפטז
 בעיתונות שתתפרסם אפשרי האם

 הלשון: בזו ידיעה העברית
וילנר. מאיר של מישפטו נסתיים •בתל־אביב

ביגון של משפטו
^ א במוסרה כתבנו זו?ב? ל

ם ולז&׳ימיר מדר די  יוסף של משפסו מו
 נגד פשעים ■בביצוע נ*שס ביגון• ביגון.

 הי* שיסתי שבאופן הואשם, הוא המדינה.
הס חוסר להו׳י־ייארץ והעביר הפיץ בד,
 של הודאות ־פי יעי־ מאי* ברו,*מ, נגד חה

 ; בי* זרים, אנעי־קומוניסטייס התירה מרפזי
׳ מד־ עם הביתי־לנלייס קשריו את ניצי• גון

 ססויי- קפיטליסטיות בארצות אלה כייס |
 המכוונת פלילית, פעילות לבצע כדי סית, |

 והחברתי הממלכתי המשטר תחת לחתור
 שקיבל מכפסים התפרנס הוא בגדה׳׳מ.

 עבור בתשלום. הזרי. החמדנות ממרכזי |
־הדביר. שחיבר ההסחה תופר

עורמדדיג. (וויי.וה ביגון טל לרטזתו
 לנהר והעדיף ״ח להעזר סירב הוא אד

ד נענה הנזעיפם בית הגנתו. אה כעצמו
במנותו. !
 * מ־3 פתיחות, בדלתיים שנוהל המשפר, ן
 * באוקטובר. 14ב־ והסתיים ימים 3 שד ן
 | עדויות הישמעו הימים שלושת במשך .

| הצדדים. וסיכומי ומומחים עדים של
? לחי שבמטרה בהחלטתו קבע הדיי בית

1 יהפיץ היבר בברד,״מ. המשטר תחת תור ן
הדרך ב״זו דיווח

נאת־ישראל...״ ■ש׳

 הוא המדינה. נגד פשעים בביצוע נאשם וילנה
 והעביר הפיץ חיבר, שיטתי שבאופן הואשם

 על־פי וזאת ישראל, נגד הסתה חומר לוזוץ־לארץ
 זרים. אנטי־ישראלייט מרכזי־חתירה של הוראות

 בארצות אלה מרכזים עם קשריו את ניצל וילנה
 פעילות לבצע כדי מסויימות, קומוניסטיות

 הממלכתי המישטר תחת לחתור המכוונת פלילית
 שקיבל מכספים התפרנס הוא בישראל. והחברתי
 עבור כתשלום הזרים החתרנות ממרכזי

והעביר.״ שחיבר חומר־ההסתה
 לחתור שבמטרה בהחלטתו, קבע -בית־הדין

 וילנה מ' והפיץ חיבר בישראל, המישטר תחת
 אנטי־ממלכתי. חומר שנה 30 במשך בשיטתיות,

 סילוף תוך וזאת לשינאת״ישראל, המסית
 הוא מדינת־ישראל. של והחוץ הפנים מדיניות

 של הפנימיים בעניינים זרה להתערבות קרא
הישראלי. המישטר נגד ולמאבק ישראל

 ובלוקחו אשם, וילנה את מצא הדין ״בית
 אופיו את שביצע, הפשעים חומרת את בחשבון

 פעמיים כבר נדון שהוא העובדה ואת הנאשם של
 הטיל — הסוג מאותו פליליות עבירות על בעבר
שנים״. שבע של עונש־מאסר עליו

 זה מסוג ידיעות לא־יאמן? מוגזם, דימיוני,
הישר בעיתונות להתפרסם להתחיל עשויות

 ברית־המועצות בעיקבות ישראל תלו אם אלית,
 אנטי־ישראלית, הסתה נגד חוק ותחוקק

 אנטי־סובייטית, הסתה נגד החוק במתכונת
ביגון. יוסף נשפט שעל־פיו

תל־אביב קלר, אדם
א • ר קו ע צירף ה ט  .זז רק״ח ן אז ט מבי ק

שבו תב זהבי, לאין מדוזה הדרך',  השבועון כ
ה, סקוו שפטו על במו סף של מי ה יו א ר גון(  בי

זה). בעמוד גלופה

מריטא הגדור הנשר
 שעליו בשטר להשתמש מותר מדוע

הרמב״סז של דיוקנו
 להם מצאו (״המתנגדים״) הליטאיים החרדים

 החדש השטר את להחרים יש מדוע מעניין נימוק
 את להכניס אסור לדעתם, השקלים. 1000 בן

לתוך החזקה, היד בעל הגדול, הנשר של דיוקנו

 והר־סיני? שמיטה בין הקשר מה בית־השימוש.
 לשאת שהגבריסןנוהגים ומצאו, המתנגדים ביררו
הקטן. לחרך נכנסים כשהם גם כסף עימם

 שטרות בין הקשר על קודם חשבנו לא איך
ונקבים?
 יצא מקינאה רק אולי ללב: החשד מתגנב אבל
 יש העניין, את לבדוק כדי הזה? המפולפל ,האיסור
 הגאון של דיוקנו עם שטרות בדחיפות להדפיס

הליטאים. אז יגידו מה ולראות — מווילנא .
 מה אין לאלה — הגליצאיים לחסידים באשר

 פסק, בוודאי יוציאו קצר זמן בתוך לדאוג.
 ויתירו — כסף אינם שקלים 1000 כי שיקבע
בשבת. גם המריבה בשטר להחזיק

ירושלים טננבאום, משד

פוליטית דת
 ליהודים דבר חייבת אינה ישראל

אמ בדרום למחתרות שהצטרפו
ריקה.

 במחנה גיהינום זוהר מהסל של מאמרו
 שתי מעורר באוקטובר) 5 הזה, הפנינים(העולם

 החיסול ומעשי הרדיפות בפרשת האם שאלות:
 כיהודים יהודים סבלו בארגנטינה הפוליטיים

יהדותם? ובגלל
 לבעיית להרתם ישראל ממשלת חייבת האם

 מטעמים הנרדפים אחרים יהודים או הנעלמים
פוליטיים?
 להציע ברצוני אמריקה״הדרומית, כיוצא

השאלות. לשתי תשובה
 לא אך חיובית, היא התשובה הראשונה לשאלה

 ידוע דבר דווקא. היהודי המימד את מדגיש הייתי
 רקע על חברתית סטיה קיימת שכאשר הוא,

 במיקרה שהוא לסוטה היחס פלילי, אף או פוליטי
 גם לדוגמה, יותר, י חמוו להיות נוטה בן־המיעוטים

 של מוצאו אר. להבליט נוטה העיתונות בישראל
 במעשה נתפס ״בן־מיעוטים למשל, הסוטה.
 שקבוצות הוא ידוע הפוליטי, בתחום מגונה."
 יותר נוטות בחברה, השולי מעמדן בגלל מיעוט,

 מבחינה ״סוטות" לקבוצות להצטרף מאחרות
 וחלקו ישראל עם בתולדות ידוע והדבר פוליטית,

במהפיכות.
 שמו ברוסיה הצאר ששילטונות כשם בקיצור,

 תרם סטאלין מכן ולאחר היהודים, על במיוחד עין
 כן ה״מטוהרים״, בין יהודים של גדול לייצוג

 באורוגוואי בארגנטינה, התהליך אותו מתרחש
ובצ׳ילה.
 לא היא התשובה — השניה לשאלה כאשר

 בדרך־ יהדותם: בגלל נפגעו לא אלה אגשים ולא.
 פוליטית דת שאימצו באנשים המדובר כלל

ם מקו  הפאתולוגיה בגלל נפגעו הם יהדותם. ב
 שהקמת מצב בגולה, היהודים של מצבם של

 שמדינת כשם לרפא, נועדה מדינת־ישראל
 לא השלושים, בשנות קיימה. היתה אילו ישראל

 ראדק, לקארל טרוצקי, ללב דבר חייבת היתה
לבני דבר חייבת היא אין כן ולזינובייב, לקמנייב

ראוותני? מעשה או
 20ב־ (בדיוק שגה מעשרים יותר לפני

 מאמר אבנרי אורי כתב )1963 במאי
 בשם עוד) קיים אתגר(שאיננו בדרשבועון

השמי״. ״המעשה
 העיתונאי של סיפרו הופיע זמן באותו

 לורד פרשת על פראנק ג׳ראלד האמריקאי
 את אבנרי ניתח זו ובהזדמנות מויז,

 לדעתו. הסיבות. ואת הפרשה השתלשלות
 השמית .-ל״פעולה הפכה שלא לכן•

הראשונה•.
 גוף של ביטאונו היה להזכיר, צריך אתגר,

 השמית״, ״הפעולה שנקרא מצומצם רעיוני
 לשעבר ילידמור. נתן נימנה מייסדיו ושעם

לידי. ממפקדי
 כתב מאמר באותו שלו הסיכום בדברי

 מאורע במינה, יחידה גבורה ״פרשת אמרי:
התחלה העברית. האומה בתולדות היסטורי

גיכס מוין״> ולטי(״לורד אדוארד
לשווא...־ היה לא .המאבק

הלאה.״ נסללה שלא חדשה דרך של
 לורד ל״רצוו השמיי ״המעשה הכותרת הפכה ),1983 בספטמבר 27<ב־ שגה עשרים אחרי

אבל הזה. העולם היא עתה השתנתד״ הבימה הריעות. שינוי *מ גם מסמל המילים ושינוי מוין״,
אמרי. אורי אותו חתום הכתוב על

 ההיסטורי״ ״המאורע הפד שמיד, יצחק החדש בראש־הממשלה העוסק המאמר. בגוף
 למעשה הפכה 096:•;המרחב* בתולדות הראשונה השמית ־הפעולה ביותר׳. ראוותני ל״מעשה

).1983(אל־זד שהתכוונו מזו הפוכה מטרה ששירת פוליטי. תוכן ״חס־
 אחה סיבי לגלוי אפשר במאמר ארוכה כה חקופר אחרי דיעותיי את לשנות לאדר, סותר

ליהודים״. מדיור של הקמתה כרעיון נלהב תומך הפך ש״מוין הגיא־ הדרמאתי. לשינוי
 ברנרד בשב! פרופסור של מאמי על כנראה, מבוסס במרכאות) במיקרו׳. ׳(ל> ה״גילוי
 את לקרוא יוכל בכר המעוניין ; 82 חורף וגאון זמנים להיסטוריה בריבעון שפורסם וס־שמיין,

תמך, שפוץ לציין די לענייננו, ׳;•82'קיץ בגאון מימה" החתום ונגינת ואת הנ״ל המאמר
 תומך החלוקה. בתוכנית ארץ־ישראל, לעניין הבריטי הקבינט של בוועדה חברותו במיסגרר, י
היה. לא הוא נלהב ,

 סטרומה בפרשת האיש של המכריע הלקו לאור מודה, מוץ על המסנגר ורסרשטייו אפילו
לטעת ש״קשד היהודית, העליד הגבלת בדבר הנחרצות דיעיתיו ולאור למצולות־דים שירדה

 הידידים אחד — ״ותו אחרי בגית־הנבחריס אותו תיאר שצ׳רצ׳יל כפי — שדיה מדן על
 כציונות, נלהב תומר היד• לא הוא בעניינם... ביותר והבקיאים מיהודים של ביותר הטיבים
צ׳רצ׳יל.״ כדוגמת

 ביותר הטוב הפיתרון שזה למסקנד שהגיע כבד, להסביר אפשר החליקה ברעיון תמיכתו את
 יהודית במדינה ראה לא הוא האר׳הישראלי. מהכבך להיחלץ שדיי• הבריטי, האינטרס מבחינת

אחרים. בבריטים חסרי־בית, פליטים של לסיבלם פיצוי אי דתי מזון התגשמה!
 לשירטוט שבירר היא המתבקשת המסקנה הזח. העול□ לעורר גם ידוע מניה, אג־ זד״ כל
 השמי', ״המעשה את במקצת להשדויר צויד היד ראש־הממשלד״ של האפשר לבל שלילי דיוקו

הוגן. יאינו נחיץ אינו זה ביותר.״ ראוותני ל־מעשה ולהפכו
 על מאמר מותו לפני ומדמה פירסם המנוח. ילץ־מור נתז השמי, לרעיון אמרי ש? הבת

 המדינה שמצויים, העובדה בין קשר מצא במאמר לשווא', היה לא ״מהאבק בשם מוץ, פרשת
 עם הוזה־שלום על שחתמה הראשונה המדינה גם היא לח״י. באנשי בהפגגות־רחוב שתמכה
פוליטי״. תוכן ״חסר דיה שהמעשן. אבנרי, של הערכתו עם מסכים היה לא בוודאי הוא ישראל,
 בו, לשכנע כדי אם — מאבק כל — למאבק אבוי לומה רק אפשר בשכיר המאבק ועל

 האומה בתולדות היסטורי •מאורע בה ראה שפעם פרשה על דיעותיו את לשנות אדם צריך
העברית.״

רמת־השרון חבים, שמעון ______
 >5נד בקאהיר, שהרגו לדרי אנשי משני אחד הביס, אליהו של אחיו הוא הבותב 9

.1945 בראשית לגרדום ועלו מוץ. לורד הבריטי השר את ,1944 בנובמבר

ב״הארץ״ זאב של קריקטורה
כסף לא זה

ולטופמארוס. למונטנרוס שהסתפחו ישראל
חולון פלדמן, צבי

מנוחות מי על
בעיתונות, פירסומים בעיקבות

נציבות בין מתיחות קיימת כאילו

 נציב״המים מבקש ו״מקורות", המים
דיוקם: על דברים להעמיד

 נציבות־המים בין מתיחות כל אין ראשית,
 תקינים, המוסדות שני בץ והיחסים ומקורות,
וקורקטיים. ענייניים
 יש כאילו לפירסומים יסוד כל אץ שנית,

 במוביל האחזקה עבודות את למסור בדעתי
מיכרזים. של בדרך פרטיים לקבלנים הארצי

 במשק־המים הפיתוח עבודות שלישית,
 ולהחלטות להסכם בהתאם להבא גם יבוצעו

מכבר. זה בעניין הקיימות
תל־אביב המים, נציב יעד, צמח

תחידוז האב ם1ע
 שמות־מישפחה מקצרים כיצד

ספרדיים!
 אלברטו הוא גונזאלס־קמפוס אלבויטו גנראל
קמפוס״). שכתבתם(״גנראל כפי ולא ק', גונזאלס

 האב, מישפחת שם הוא הראשון שם־המישפחה
 ם, ה י נ ש את לכתוב יש תמיד האם. שם — השני

השני.) האם(השם שם את לקצר אפשר אך
 גארסיה״מרקס.־ גבריאל בסופר הדין הוא
 שרוצה מי מרקם״. ״גבריאל לכתוב איו לעולם
מ', גארסיה גבריאל לכתוב: יכול לקצר,

ניו־יורק כהנא, יורם

הקוראים לידיעח
 מתסרסמים קוראים מיבתבי
 מחומם המתחייבים בקיצורים
 תמתן עדיפות מקום. ומשיקולי

 מודפסים קצרים, למיכתבים
 ׳ אליהם שצודפה במכונודכתיבד״

 מיבתבים הכותב. תמונת
 אץ יפורסמו. לא בעילוכדשם

 המיבתביס את מחזירה המערכת
בד״ שנתקבלו

2412 הזה העולם4


