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 ״אנשים״, במדור ),2128( הזה בהעולם
 שאני בו נאמר לי. המייחזם קטע התפרסם

 הפרופסור ראש־הממשלה, סגן את מכנה
בפה״. הקטטר עם ״זה ידין, ייגאל

 אין אלי, כביכול המייוחסת זו, לאימרה
 בביטוי השתמשתי לא מעולם שחר. כל
 ראש־הממשלה, סגן כלפי לו, דומה או זה,
אחר. מישהו כלפי או

 לידיעה תיקון בעיתון לפרסם אבקש
הזו. והבלתי־נכונה הכתבת

 תל-אביב דבין, יצחק
ה פירסום על מתנצל הזה העולם !•

 י3מ באה שהיא העלתה בדיקה הלצה.
במיפלגתו. ובין ח״ב של יריביו

״הדברן" ואריק ״ ״הבוחרים שרון
 ידיעות שתי פורסמו אחת ובעונה בעת

 החרמת בדבר האחת שרון. אריק שרנו, על
ו כלכלה לענייני השרים ועדת ישיבות

 זאת וכל ישיבותיה, ממרבית היעדרות
ב עוסקת אינה הוועדה כי דעתו בשל

 קטנות״. ב״עיסקות אלא שבמהות עניינים
 וחגג מהארץ שרנו נעדר העת אותה אך
 של כאורחה בלונדון, יום־ירושלים את

 ועוד ודיבר דיבר הוא ושם החרות, תנועת
איר.

חק בענייני (לא הצהרות מצהיר אריק
 עוסקים אין כאן כמובן). וכלכלה, לאות

 מדי- של ובגורלה בעתידה אלא בקטנות,
גדול. ומומחה מבין שרון ובזה נת־ישראל,
ה שרי נגד שהוטחה הקשה הביקורת

ה בנסיעות השאר בין התמקדה מערך
 כל הרבה. ובדברת דאז השרים של רבות

 הנוגעים בתחומים ולא והצהיר, דיבר שר
 ממשיך שחון אריק מישרדו. ■שבתחומי לו,

זו. במסורת
תל־אביב

צהוב כרמים
 השלום. במגרש פאול עשה בגין מנחם
 כרטיס לו הוציא קארטר ג׳ימי והשופט

 ואחרי צהוב. כרטיס ועוד פאול, עוד צהוב.
 השחקן את להרחיק צריף פאולים ושלושה

אלינו ׳שולח זה במקום אבל מהמיגרש.

מ ניכר1 חלק ובמערב־׳אירופה. יערך שהוא
מישרד־החוץ. ביוזמת נערך אלה מסעות
 להופעות המרובות לפניות להיענות כדי

 הוא שבהם בנושאים בלום פרופסור של
לבק חדשות ״לגייסו״ עלינו היד. בקיא,
 ב־ הופעותיו רים.

 התיקשורת :אמצעי
 מוצל- הן אף היו

 נכון, ביותר. חות
 בקשר מדובר אין

 כ״שוויצר״ לבלום
 הטיפוסי. הישראלי

 מתון בלום יהודה
 בהופעתו רק לא

ה בסיגנון גם אלא
 הוא שלו. טיעון

ו מאד, תרבותי
 ה־ הכושר תמורת
 שבו המבריק, רתורי

 זוכים אנו ניחן, לא
המושמ טיעונים של ומעמיק רציני בתוכן

הראוי. בהדם !והזוכים גבוהה ברמה עים
 ישתמר הוא המבריק הנאום כושר האם

 נואם האם ואחרת, לשון 1 האו״ם כזירת לנו
במעמד לשינוי הבלעדי הגורם היה מבריק

 המצב יאת נא צלמו באו״טז הרופס נו
 רם־ רתוריקן הוא ם באו״ נציגנו כיום:
ישר עניין נמצא שפל באיזה וראו דרג,

באו״ם! אל
 לעבודה בלום1 של כושרו דווקא לדעתי,

 ב־ לנו שיעמוד הוא־זהוא ולעומק, שקטה
 לי :נראה !העיקר וזה — ״ארמון־הזכוכית״

 פרופסור !של למועמדותו ההתנגדות כי
 שבעצמם מסויימים מהוגים נובעת בלום

ה בגיו־יורק, המישרה על עץ לוטשים
סשירות־החוץ. ״שמנת״ כמ״שרת נחשבת

רחובות דפידות, (,<מי:ש״) מיכאל

מאוחר סירוב
 הזה (העולם גלאי יגאל את מברך אני

 לשירות לצאת !שלא החלטתו על )2126׳
 כל שאין כיוון המערבות, ׳בגדה מילואים
ל או הכבושים בשטחים לשרת הצדקה
 לא גלאי יגאל כי מקווה אני ׳בהם. החזיק
 לגבי גם ובסירובו יעמוד וכי בודד, יישאר

ורטת־הגדלו. עזה ■רצועת עם סיני
 חבל גלאי, יגאל ישל החלטתו אף על

 כיבוש של שנים 11 אחרי רק :שהתקבלה
 מהות שכן לפני־כן. :הרבה ולא ישראלי
 בעיקבות השתנתה לא הושראלי הכיבוש

והאחר הסירוב בישראל. השילטון שינוי
בשט במילואים לשרת אי־סירוב על יות
לכי הראשון מהיום חלים הכבושים, חים
הישראלי. בוש

הפ עכשיו״ ״׳שלום תנועת כאשר כיום,
 המר לתנועה אזרחים כמה של מקבוצה כה

 של !לקריאתו :נרחב הד להיות צריך נית,
 טוטאלי, סירוב על יאף לחשוב ויש יגאל
 מתרגש אינו בגין מנחם שכנראה כיוון

אח עכשיו״. ״:שלום ישל מהמולתה כל־כך
 זו תנועה של מתומכיה ניכר ■חלק הפל, רי

 עוד ורבים דרום־לבנץ בכיבוש השתתף
 בגין של מדיניותו על להגן יצאו יותר

הבאה. במ״להמה
ה למרבד. בקיבוץ, כעת מתגורר ׳אני
 ולכן, בקיבוצי יחיד דעת היא דעתי צער,
 אני כי המוטעה הרושם יתקבל שלא כדי

 ש־ מבקשכם הייתי הקיבוץ, בשם מדבר
במערכת. כתובתי!תישאר

המערבי הגליל גורפינקל, ליאור

 כדי מיונדייל, שופט־הקו סגנו, יאת ג׳ימי
 פאר יותר ייעשה השחקן:שלא את להזהיר

לים.
 שמנחם או אובייקטיווי, לא שהשופט או
 וכללי תחליף לו שאין ׳שחקן הוא בגין

עלץ. יחלים אינם המקובלים המישהק
חיפה חזי[, חיים

לעומק שקטה, עבורה
 על קיצפכם יצא מדוע להבין לי קשר.

לתפ והודה'יבלום פרופסור של ׳מועמדותו
 ).2126 הזה (העולם באו״ם שגרירנר קיד
 מניעי בטוהר לפקפק לעצמי מרשה אני

הביקורת.
 בקו בפעולה בלום פרופסור את הכרתי

 קשות בתקופות הקדומני, ההסברתית החזית
והעי ההסברה יעל ממונה ד!ץתי0 ביותר.
 רבות :שמעתי בגרמניה־המערבית, תונות

המפרכים ההסברה במסעות הצלחותיו על

הארוס כצבא ברדאק
 בנימין של ימתו לרש להתייחם ברצוני
 טרטורים״(העולם ״בירבודים,על עמידרור

 רד על מסתמך שהוא מרגיז ).2126 הזה
 הס׳פי- את !ומתחיול האדום בצבא מישמיעת

השנייה. ממילחמת־העולם רד.
 חוסר־ נכון, (יוותר מהמישמעת בהתעלמו

 המהפכה בשנות האדום בצבא מישמעת)
 בלתי־ גירסתו הופכת ומילחמת־האזרחים,

 מתחיל הוא אם לא־נסונה, ופשוט רצינות
 היה לא השנייה. ממילחמת־העולם לספור

 ג׳י:- של ה״הורדד.״ מאז (׳אולי בהיסטוריה
 (מבחינת מבורדק י!ותר צבא חאן) גיס

 1917 משנת האדום הצבא מאשר ט״שמעת)
מיליחמת-האזרהים, לתום ועד

 מישמעת לדרוש היד. אפשר איך וכי
 כמעט, ויחף ביגוד חסר ,מכוונם רעב, מצבא

 — היתד. לו המוכרת היחידה כשהמישמעת
 אידיאולוגי־ מלהט שנבעה עצמית מישמעת
ו ושמפקדיו מהפכני, ר ח ב בבהירות נ

)10 בעמזד (המשך
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