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מכתבים
)3 מעמוד (המשך

 למידה טיבעי אנושי חוש יפעילו שריה
איש־דעת. כל נחלת — ולצדק

הממשלה יכולה לממשלה: לי הצעה
 שתורמנה הכנסת בובהטרון ידי לאכוף

 תעביר עצמו. לצדק הגבוה הדין בית על
ה המוסד את המבטל חוק הממשלה נא

 הקואליציה קנוניות בכח העליון. שיפוטי
 אני זאת. לעשות ממשלתנו אולי תוכל
 מרחיק חוק לחוקק אף זה לענין מציע
שופ את העונש רטרואקטיבי, חוק לכת,
(הממ העול״ ״פריקת על העליונים טינו

 ברוח לפחות — כה עד חטאו בם שלתי),
שבמ אגו״י, חבר־כנסת אותו של נאומו
 נאשמים בם על מקומו היה נאורות דינות
העליון. המשפט בית ביזוי בעוון

חיפה ,;יטפל,ל נ. גדעון
 תחרות ₪

הצילומים
 הבודד האדם הוא באוויר הנימצא צנחן
בעולם! ביותר
היה לא כי נכון, וזה — אומרים כך

השבוע תמונת

 את צילמתי לכן אותי, שיצלם מי אפילו
הצניחה. בזמן עצמי

צה״ל אלמגור, רמי
 של בפרס זוכה אלמגור רמי הקורא •

ל״י< 10 —
יו״ר על <₪

להתפטר: הכגסת,
 ליו״ר ששלחתי המכתב העתק מצורף

 גם יפרסם הוא אם לראות מעניין הכנסת.
זה. מכתב

הכנסת, יו״ר ■אדוני
 מכתבים פירסם שכבודו בעתונים קראתי
 מסיעת הכנסת חברי בפרשת אליו שנשלחו

ח—הזה העולם  שהעניין מאחר חדש. כ
 מבקש אני ציבורית, חשיבות בעל הוא

 כבודו, לידיעת בעניין דעתי את גם להביא
הוא. אף לפירסוס יזכה שמכתבי מקווה ואני

 הזהות תעודת קריעת של הסמלי האקט
 מסוג הינו כהן שלום חבר־הכנסת שביצע

 שבשבילן הפעולות
 לחברי־הכנסת ניתנה

 עשה הוא חסינות:
 אסור שאמנם מעשה

מע אך החוק, לפי
 להפגין נעשה שהו
ה בפני סלידתו את

החדשה, החוק צעת
דג־ את מבטא והוא

 אלפי של שותיחנז
ונאמ גאים יהודים

ה זו. במדינה נים
ש הגסים ביטויים
 הן ונכתבו הושמעו

 ע״י והן נכבדים ע״י
 הבר־הכנסת של מעשהו נגד העס פשוטי
 כמו לביקורת. הראויים הם הם כהן שלום

ההיסטרית תגובתם לביקורת ראויה כן
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