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מכחכים
)6 מעמוד (המשך

 רמת על לדיון ושוב שוב אותנו מחזירים
תוכניותיה. ועל הטלוויזיה

 לפיד, טומי החדש, המנכ״ל שעל דומני
עוב של יוזמה ללא טלוויזיה כי לדעת,

עוק ללא סאטיריות, תוכניות ללא דיה,
 היבטים של חשיפה וללא ביקורתית צנות

ו החלשים אלה כולל — בחיינו שונים
תח ולבנטינית, רדודה תהפוך — האפלים

 תציג הביקורת, את תשתק המצב, את ריף
מזוייפת. אך ורודה מציאות העם בפני

תל־אביב יהכ, דן

ר.,צ,בוז1הא ראש
ל ראש-הממשלה של הטפותיו

 במליאת ונימוס סדר חוק, מען
וצבוע. מתחסד מלל — הכנסת

 את ראש־הממשלה מסיט ושוב שוב
 של שוליים לעניינים הציבור תשומודלב

 בשאלות שיתעניין תחת והדר, ונימוס טכס
 הגן שהוא רק לא חיינו. של המרכזיות

 שר־החק- של התבטאויותיו על מלא בפה
 מוסר הטיף גם אלא שרון, אריאל לאות,

מלא חמת־זעם ועורר כלשונו, ל״צווחנים״,
בכנסת. קריאות־הביניים נגד כותית

 היא המדינית המהות לא דבגין אליבא
 מן ח״כים קומץ של העזתם אלא העיקר,

 בכל המוכרת בזכות להשתמש האופוזיציה
 ולהגיב קריאת־ביניים לקרוא הדימוקרטיות,

בזמן. ובו במקום בו ספונטאני, באורח
 להטיף לבגין שאסור וכמה, כמה אחת .)ועל
 אותו זוכרים אנו לאחרים. מוסר זה בשטח
 כמנהיג התנהג איך ארוכות, שנים במשך

 כמה עורר, סקנדלים כמה האופוזיציה,
לב בלי שבמליאה, ממושבו ערך התקפות

 הבית. יושב־ראש של הסכמתו את קש
 מגרמניה השילומים לפרשת מתכוון ואינני
 על בגין אנשי של ולהסתערותם דווקא,
 בסתם- להתנהגותו כוונתי הכנסת. בניין

ה של העבודה בשיגרת יום־של־חול,
כנסת.

רחובות צור, דניאל
).3 (בעמוד יקר קורא ראה #

שכם מעשה
 נגד שכם תושגי של ההפגנות על

באלון־מורה. ההתנחלות
להקמת הדרך :אגדה זו אין — תרצו אם

.10.4.73 הוא הנכון התאריך ואילו
 האמת נפגעים. ללא חזר שהכוח ציינתם

 שור אבידע בני, נהרגו זו שבפשיטה היא
 חברי של בנו ז״ל, מעיין חגי וידידו, ז״ל,

מעיין. ראובן הטוב,
 של המובילה החוליה היו וחגי !אבידע

 בית את הפשיטה, במיסגרת שתקף, הכוח
 חוואתמה, נאיף של הדמוקרטית החזית
 ממכת- ,משימתם את שביצעו אחרי ונפלו,

 בסמוך שעמד מטנדר, שבאה נגדית אש
לבניין.

תל־אביב שור, חיים
 מתנצלים אבנרי ואורי הזה העולם •

ה לגבי השיבוש ועל בתאריך הטעות על
 ביקש שאבנרי ההקשר פי על ברור חללים.

 בשבי. נפל לא התוקפים מן שאיש לציין
 היו לא כאילו צויין שפורסם בנוסח אך

 היה שור אבידע במיבצע. אבירות לצה״ל
 המישמר על עורך שור, חיים של בנו

 על־ הועלה מעיין, חגי ידידו, וזכר וזיכרו
המיבצע. למחרת )1859( הזה העולם ידי

ח״ס סם - המדיט^ה
ב למילחמה כאמצעי המדיטציה

הדרכים. תאונות
ו מהמתח תוצאה הוא בכבישים הטבח

תסו אם הישראלים. הנהגים של העצבנות
מעצ תיפסקנה הן — לתאונות הסיבה לק
שד,מדי מעשית, הוכח העולם בכל מן.

 והבריא היעיל הקל, האמצעי היא טציה
 — ממשית ולרגיעה מתחים לסילוק ביותר
 שלה. אחרים מופלאים יתרונות מילבד

 מדיטציה, קורס לעבור יחוייב נהג כל אם
 המדינה תחסוך — הכביש על יעלה בטרם
ודמעות. דמים דם, הרבה

חולון גולדגרט, חנן
 לעבור בישראל אזרח כל יחוייב ואם •
 כל אולי, תיפתרנה, — מדיטציה קורס

המדינה. של בעיותיה

♦ התחיל מ■
 ״בגין אבנרי אורי של מאמרו על

).2175 הזה״ (״העולם האחר״
 לצימחר מלידה שנוטה כמי לי, יורשה

 וגם בערבי פיסית מעולם פגע שלא נות,
כמה! להעלות הליכוד, בעד הצביע לא

אבנרי,ו אורי של מאמר בעיקבות הירהורים
1

כהפגנה (כמרכז) שבעה ראש־עירייה
אגדה זו אין — תרצו אם

 המוניות. הפגנות רצופה עצמאית פלסטין
כך. הוקמה העצמאית ישראל גם

חיפה צמח, ניסים
• • •

לזכרם
 מיבצעי על האחר״, ״בגין המאמר

 בין הוזכרה, שבו וצה״ל, אצ״ל
 בביירות צה״ל פשיטת השאר,

).2175 הזה (העולם
,1973 במארס נערכה שהפשיטה ציינתם

 הרגו שבהם המיקרים כל מפורטים שבו
ה הקמת ולאחר המנדט, בזמן היהודים

 מפשע. חפים ערביים וילדים נשים מדינה,
 הבדל שום אין כך: בערך היא מסקנתו

רצי ובין היהודים שביצעו הרציחות בין
ער בידי יהודיים וילדים נשים של חתם
 יכריע לא בינלאומי בית-דין ושום בים,

 במילים בתוקפנות. התחיל מי בוויכוח
ב יחדיו התחילו הצדדים שני :אחרות

תוקפנות.
חייב יהיה אובייקטיבי שופט כל לדעתי,
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