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מכתבים
)6 מעמוד (המשך
 העולם תנועת של האחרונה בוועידה הוצעה

חדש. כוח — הזה
 מוצאים המחבלים שאירגוני זאת, עובדה

 — הזה העולם דיעות אל להתייחם לנכון
מת שהם חשיבות מידת באותה חדש כוח

קדר אדם
 מעידה האמריקאית, השלום ליוזמת ייחסים

אלה. דיעות של הרבה חשיבותן על
תל־אביב קדר, אדם

תעשה מה :■ -/ ■■■■———״
עכשיו? גולדה

ה סיעת כי שמענו אחדים שבועות לפני
ב החסימה אחוז את להעלות הציעה מערך

 אחוזים. ארבעה עד לשלושה הבאות בחירות
 האופוזיציה סיעות כל את לחסל כדי וזאת

שניים. או וחצי אחוז עד שהגיעו
 בכנסת להישאר היתה גולדה של מטרתה

 כעת, תעשה היא מה אך בלבד. גח״ל עם
 היא אולי לאופוזיציה? הצטרפה כשגח״ל

 החסימה אחוז את להעלות להציע מתכוננת
?25 ל׳ס׳ל

תל-אביב טימכרג, יעקב
 טעותו 1

נשיא של
ב הזכרים של הארוך כשהשיער היום,
המינים. בין להבדיל באמת קשה אופנה,

 על המספרת ערבית אגדה לי מזכיר זה
 על לו ודיוזח אללה לפני שהתייצב השטן
 את לצמצם עליו: שהוטלה המשימה ביצוע

 ה־ מגיפת בעזרת האוכלוסיה התפוצצות
 ציוויתיך ״הרי בשטן: אללה נזף ,חולירע.

 אלף?״ 100 הרגת למה אלף, 50 רק להרוג
 50 רק המיתה ״החולירע השטן: הצטדק

הפחד.״ הרג היתר את אלף,
חולון גיהנומי, נח

 כתפה ₪
מגמתית

 בעיתוני נתפרסמה שבועות שלושה לפני
 לכותרת מתחת ),1720 הזה (העולם כם

 ה־ שכותרת רפורטז׳ה הבית״ בהר ״מכות
הס מוסלמים ״שוטרים זעקה: שלה מישנה
 פרצו אשר היהודים המתפללים על תערו
 הכותרת, החוצה.״ אותם וזרקו הבית, להר

 לתמונות וההסבר התוכן המישנה, כותרת
ה והשימוש האכזריות את להבליט התכוונו
 המוסלמים, השוטרים מצד בכוח מופרז
 בית״ר מאנשי היהודים המתפללים וכאילו

 בתום- להתפלל אל־אקצא מיטגד לרחבת באו
שה העובדה מן התעלמתם אתם אולם לב.

 ארץ־ישראל אנשי על גם הנמנים מתפללים
פולי כהפגנה תפילתם את ערכו השלמה,

 האוכלוסיה ברגשות לפגוע שכוזנתה טית
 הסדר הפרת וכן בכלל, והערבית המוסלמית

 במיקרה, לא או במיקרה מופקדים, שעליו
ה את למעשה המייצגים מוסלמים, שוטרים

להו היתד, כוונתכם בעיר. הישראלי שלטון
ה השוטרים מצד התגרות היתה כי כיח

 מוסלמים בתור פעלו הם וכי מוסלמים,
שוטרים. בתור ולא

ש שוטרים כי לומר מאוד קשה אולם
 בתקיפות מתנהגים היו לא מוסלמים אינם

 הנחיות להם כשיש במיוחד דומה, במיקרה
 במיקרים לנהוג כיצד מפורטות או כלליות

אלה. כגון
 בהר התקרית לאחר בערך שבוע ואכן,

 כמאה של כוח הפגנת בכוח פוזרה הבית,
 כאשר השלמה, וארץ־ישראל בית״ר צעירי

לירו סמוך בתיר הכפר ליד להתנחל ניסו
 נסיון סיכול בזמן בכוח השימוש שלים.

 בו מעורבים היו לא (שהפעם ההתנחלות
 פיקוד אלוף דווקא אלא מוסלמים, שוטרים
 ומעבר מעל היה זאבי!), רחבעם המרכז

 המוסלמים, השוטרים מצד בכוח לשימוש
אנשי היו (שחלקם המתנחלים פינוי כאשר

ושחקני הנשיא
 המדינה, נשיא של טעותו מובנת גם לכן

 סיפורי הצגת של הקלעים מאחורי כשביקר
 (פופיק) מרדכי השחקן את ושאל המיקרא

(העו מיידלע?״ שלך, תפקידך ״מה ארנון:
).1722 הזה לם

 המעמד, את לקוראיכם להמחיש כדי
ערב. מאותו תמונה מצורפת

תל-אביב סאן, ישראל
 החולירע ■

והשטן
 בקיר- התעוררו החולירע מחלת בעיקבות

לברי לדאוג שהחלו פיקחיים סוחרים בנו
 — הפחדה מודעות על־ידי הציבור אות

מחייד להימנע בכדי תוצרתם את שניקנה
קים.

 אי־אפשר מחיידקים אחיזת־עיניים. זוהי
 הכסף, מטבעות על שורצים הם להיפטר:

 כל ועל באוטובוסים, האחיזה מוטות על
באוזיר. המרחף בלתי־נראד, אבק גרגר

** המקרא״ ״סיפורי
שי תוך ״באלימות בוצע מצרפת) בית״ר

 ומיטות אוהלים שריפת כיבוי, במטפי מוש
 ,20.8.70 מיום (הארץ למשאיות״ עד וגרירתם

).5 עמוד
והיוו מגמתית, היתד, שלכם הרפורטז׳ה

 העובדה מן והתעלמות לאומנית סטיה תה
 פגיעה מהודה בית׳׳ר אנשי של שהמעשה

 של והדתיים הלאומיים וברגשות בזכויות
המוסלמית. האוכלוסין־,

למ כתבכם היה יכול כזאת רפורטז׳ה
בן־עמי׳ של בעיתון ולפרסם בעיות ללא כור
רוזנבלום. של או

נצרוד סטודנט, אבן־־עודיס, אחמד

 זועם דן ■
דל 7ע
הזו? העולם את .לקרוא מפסיק שאני בחיי

 באמצנב ארנון, (פופיק) מרדכי מימין *
זוהר, רבקה
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