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 הזמנה לפי לחנויות וריהוט ציוד יצרני
ומוסדות. מלון לבתי - מיוחד שרות
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מכחכים
 )14 נזנועוד (הנושך

 וכיוצא אדירה, כמעצמה התגרות
 מהם אחד שכל טיעונים באלה

מרעהו. יותר משכנע
ו אחדים, ימים אך עברו והנה

 ראש־ממשלתנו, בגין, מנחם כבר
 המיזכר את אחד בהבל־פה מבטל

ש שכמו וטוען הזה, ההיסטורי
אל כמה בלעדיו להסתדר יכולנו

ולהס להמשיך נוכל כך שנים, פי
נוס שנים אלפי כמה בלעדיו תדר
ו מצידה, האופוזיציה ואילו פות.

ב טוענת בראש, פרס מר כרגיל,
 המיז־ שביטול מזה פחות לא להט

 למשבר גורם חמור, מישגה הוא כר
וכו׳. וכר חמור,

 ולא המבולבל, הוא אני ואולי
בעצם אולי ן ופרס בגין האדונים

ביח ביקורי
ב הקורא שמצא מה

וינאי. עיתון
ישרא :לעברית בתרגום

 רמה בעלי ביקודי־בית לית.
(וינה). 7319483

 אותי בקרו ישראלית.
(וינה). 7319483

דוגמ הכותרת תחת זה וכל
מיות המילים ומארחות. ניות
רות.

וינה שר, הייכריך
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קורייר וייאנר
7.12.81

מהקואליציה ובגין מהאופוזיציה פרם

שבו ולפני אותי, מטעה זיכרוני
 ה- את ששיבח פרס זה היה עיים

 ממש אותו, שגינה ובגין מיזכר
 ז עושים"היום שהם כמו

 אולי זוכר... לא כבר באמת אני
 אדם אותו הם ופרם בגין בעצם
דו פעם משבח, ופעם מגנה שפעם

י מבטל ופעל חה
ה ק כי תל־אביב דולר, צ

לחמה מי הכרזת
 החוק פי טוען הקורא
 מהפכני הוא הגולן לסיפוח
בחינות. מבמה

 — הגולן רמת לסיפוח החוק
 ספחת ״חוק לו לקרוא מוטב ואולי

 מיל־ הכרזת בגדר הינו — הגולן״
לחו מנוגד והוא סוריה, על חמה
הבינלאומיות. ולאמנות קים

ב דראסטי שינוי מהווה החוק
 והציונות ישראל הציונית. מחשבה
קולוניא ובתנועה כמדינה מוצגות

 שטחים. כיבושי שמטרתן ליסטיות,
הציוני. הרעיון את מעוותים בכך

 להלכה, אפילו יותר, אינו צה״ל
 צבא אלא לישראל״ הגנה ״צבא

 וזה ישראליות, קולוניות להגנת
המו רמתו לירידת יוביל בהכרח
סרית.
ה השקר את חושף הגולן חוק

 בו, האמינו מאיתנו שרבים גדול
 קלפי־מיקוח הם ״השטחים :לאמור

ש מסתבר לשלום.״ במשא־ומתן
 הפטישים־ והפולחן הכיבוש תאוות

ל מהרצון חזקים בו הקשור טי
שלום.
 והחלטות חוקים כמו זה, חוק
 את ומקוממים מביישים לו, דומים

 נותרו שעדיין המצפון בעלי מעט
הוא מצפון :(להזכירכם בינינו
טוב).

הזר נזרעו הגולן סיפוח בחוק
 ובין בינינו ודאית למילחמה עים

ש הצעיר הדם על חבל הסורים.
בגללו. יישפך

תל-אביב זיו, יוסי

כדה ון1סיג עם
 הטענות על מגיב הח״כ

ושב, עובר (חשבון נגדו
).2310 הזה" ״העולם

 מר עם להתווכח ברצוני אין
 כמותו ורבים הוא פרנקל. שלמה

 כובעיהם את לבלוע ייאלצו עוד
 לאור. תצא כשהאמת ורשימותיהם

 המחצ- לאסכולת שייך פרנקל מר
 ולאחר רועמות, בחצוצרות רצים
 פניהם, על טופחת כשהאמת מכן
לו. שיבושם ציוץ. אפילו אין

 לעבור אוכל לא אחד דבר על
למע למעשה שייך והוא בשתיקה

להר אסור כולה. השבועון רכת
 לעוות פרנקל לאדון אפילו שות
יו תהיה שההשמצה כדי רק אמת

קולעת. תר
ב בוועדת־חוץ־וביטחון אמרתי

 החמורים ההתקפה לדברי תשובה
 שריד, יוסי ח״כ מצד הרמטכ״ל על

ב השתמש בסך־הכל שהרמטכ״ל
ל החלקית החנינה במתן סמכותו

ב שהרמטכ״ל ציינתי פינטו. קצין
 של המסור שירותו את שקל וודאי
 שה־ העובדה ואת בעבר, הקצין
 בשעת אירע והמצער הטרגי מיקרה

מילחמה.
 עצם את מעולם הצדקתי לא

 שהרמטכ״ל כאמור ציינתי המעשה.
ש הראוי ומן בסמכותו, השתמש

ידי למיטב כזו. סמכות לו תהיה
 על עומד אינו הדרגות נושא־ עתי

 לכך. התייחסתי לא גם ולכן הפרק,
 כדי נתונים מספיק לי אין למעשה
 שלא ביצה על נחרצת דעה להביע
ו פרנקל לה״ה בניגוד נולדה,
ו הכל, את תמיד היודעים מרעיו

סטופ! נון ומדברים כותבים לכן
אי עולה שלצה״ל המישפט את
 יש ולכן רב כסף קצין של מונו

 ח״כ אמר פינטו, דרגות להחזיר
 פרנקל מר הוועדה. מחברי אחר

להי כדי רק מציאות, מעוות פשוט
 אימרות אוסף הוא מעניין. שמע.
 להן מוסיף שונים, מאנשים שפר

 פלסתר כתב ויוצר משלו, תבלין
ש השמאלנית המסורת מיטב לפי

מנוגדות. דעות -סובלת אינה
את ומאשים ממשיך פרנקל מר

שליטא ״כ ח
הכובעים את לבלוע

כב תירוצים המחפשת הממשלה
 בעוד בירות״, את ״להפציץ יכול

אי הספר של המסכנים התושבים
סג עם מכך״. ״לסבול חייבים נם
 להתווכח שלא לי מותר כזה נון

כלל.
שליטא, כני ח״ב

ירושלים הכנסת
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