
מכחכים

1

אופי עם קפיטול-סיגריה
הרציני למעשן

 מספקת. מלאה, לשירה,
 טבק מסוגי עשויה הטעם. מלוא את המחפש הרציני :מעשן
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)10 מעמוד (המשך
 אך לצערי, ממגי, חזקים עדיין הם בוני.

 כן, ל... מערך להצביע לי מתירים הם
גיבעתיים. לעיריית

גיבעתיים קאופמן, יוסי

פוליטית צביעות
 תופעות על שומעים אנו אלה בימים

 אותן להוקיע חייבים הסוציאליסטים שכל
 חפים־ לאנשים הנגרם העוול על ולזעוק,
פולי ריעות בגלל אלה, אזרחים מפשע.

 כוונתי בבגידה. מואשמים שונות, טיות
ושצ׳ראנסקי. גינצבורג למישפטי

 ואג־ אנטי־דמוקרטיות הן אלה תופעות
 מפרד, ברית־המועצות טי־סוציאליסטיות.

ה המדינה והיא, האדם זכויות אמנת את
פוג לסוציאליזם, דוגמה להיות מתיימרת

 מוסדות־כפייה, בעזרת אלה בזכויות עת
 ובתי־חולים בתי־סוהר חשאית, מישטרה

ל״חולי־נפש״.
 בימים ביותר הגדולה הצביעות אולם

ה ומיפלגת בגין ממשלת של היא אלה
 מישם־ נגד קול־זעקה מקימים הם מערך.

 תופעות סביב שותקים אולם אלה, טים
 פאשיסטיים במישטרים אנטי־דמוקרטיות

באח רק וארגנטינה. צ׳ילה באורוגוואי,
 מוטה לשעבר, שהרמטכ״ל שמענו רונה
 מבקרים לשעבר, חיל־האוויר ומפקד גור,

 בארצות השלטת הצבאית לכת ומייעצים
שכמותה. קמה לא שעוד צביעות זוהי אלה.

תופ מוקיעה ישראל שממשלת כשם
 בברית־המועצות, אנטי־דמוקרטיות עות
באר גם כאלה תופעות להוקיע חייבת היא
דוג ולהראות העולם, ברחבי אחרות צות
כולו. לעולם מה

 נגד לקום במקום בגין, ממשלת אולם
 על בשילטונה ממשיכה אחר, עם דיכויי
 וממשיכה כבוש, בשטח ערבים מיליון
ה של הלגיטימיות הזכויות את לשלול

פלסטינים.
הרצליה מרקוביץ, צכי

• • •
עיוות תיקון

(ה והתפרסם אליכם ששלחתי במיכתב
 ״מחבלים הביטוי נכלל ),2131 הזה עולם

 אירונית. בכוונה במרכאות, מחוסלים״
 במשמעותו, פגע המדכאות ללא פירסומו

כוונותי. את וסילף
ומסולף. מטעה ״מחבל״ הכינוי לדעתי,

 לוחמי כאל אש״ף לאנשי להתייחס יש
 בקולי- כך על ולהכריז שיחדור, אירגון
מת כשהליכוד עכשיו, במיוחד קולות.

 את שיעניש פאשיסטי חוק להעביר כוון
הפלסטיני. העם זכויות על המגינים כל

ירושלים טרודרפז, טריסטן ד״ר
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16.7 א׳ יום ״הארץ״
 לי להסביר בטובו מישהו יואיל אולי

הזאת? המשונה בכותרת קרה מה
חיפה יכנאדי, גדי


