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 )24 מענזוד (המשך

 יש הפרטיים, בחייו האינדיווידואל,
הו שהבעיה ברגע ההיפן־ לעשות

 על- מופשטת היא לקונקרטית, פכת
הפילוסוף. ידי

 אמר יילך, הוא לצבא, ייקרא אם
 של אלמנט פה ״יש כי הפרופסור,

עצמית.״ הגנה
 כשר אסא של הגדולה הצלחתו

הסכיזופ בהפצת לכישרונו נזקפת
ש הנושא בהיותו החברתית, רניה

 הסיבה שלה, המושא ובו־זמנית לה
 להתפלא אין לכן, התוצאה. כמו
 באוניברסיטת כוכבו דריכת על

בסטוד טוב כה הידועה תל־אביב,
שלה. נטים

 עוד כוכב אחד, מרכוזה הרברט
 עשה ,60ה־ בשנות מבריק יותר
 בהרצאה גלוי. יותר באופן זאת

החופ באוניברסיטה 1966ב־ שנשא
 על-ידי כשנשאל ברלין, של שית
 קונקרטיזאציה בעניין מחסידיו אחד
 הוא כי השיב שלו, התיאוריה של
במי עושה. לא הוא פילוסוף רק
מוכר. רק הוא אחרות, לים

 אין חיים, אנו שבה בחברת־השוק
 למכור. מאשר יותר נעלה זכות

 אשליות קולה, קוקה הכל. מוכרים
 זאת ותיאוריות, רעיונות ואפילו
אידיאולוגיות. אומרת

רמת־גן .הכי, דניאל

א1ח ואיטדודא כ
 ז המישטרה צוחקת מי על

 הפגנת־הת־ שלפנן השישי ביום
 ה־ טרחה בראש־הממשלה, מיכה

 הודיעה לא היא כי להודיע מישטרה
המשתת מיספר לגבי הערכתה על

בהפגנה. פים
למ טורחת היא בבד בד אולם,

 לקראת כוחותיה תיגבור על סור
ש מעריכה שהיא מכיוון ההפגנה,
 בהפגנת מאשר יותר בה ישתתפו

 ואיטלו־ חוכא ממש עכשיו. שלום
המישטרה מהתלת האם אך, לא.

■ניצל(למטה) התינוק (למעלה) מתה האם
בוואלנסיה מעיתון תמונות

מו אחרי קיסרי ניתוח בה שביצע
נשי בעזרת התינוק, חיי ניצלו תה
לריאותיו. אוויר פת

מת להן ודומות כאלה תמונות
הת מאז יום בכל כמעט פרסמות

רו הייתי מילחמת־הלבנון. חילה
ה ההסברה עושה מה לדעת צה

 להמתיק על־מנת בחו״ל ישראלית
הזו. המרה הגלולה את

 לעיוות גורמות כאלה תמונות
 גיבור הטוב, הישראלי של דימויו

את ומגבירה ששת־הימים, מילחמת

ס מאסר חודשי 15 קנ  ו
שוחד שדרש לפקיד נבד

הוד,אתו על־פי הורשע בעכו למירשם־אוכלוסין הלישבה מנהל

12.7.1982 אחרונות״ ״ידיעות

 לחייל מאסר חודשי תשעה
ערבים סוחרים שהונה

פזות 100 1
15.7,1082 ״הארץ״

לצ עצמה את שמה שמא או בנו
חוק.

נתניה ארגון, סמי

אס ־צל1 היולז־ מת(ה, וז
 שולח מספרד הקורא
ו מקומי מעיתון תמונה
שאלות. שואל

 ה־ זוועות את מתארת התמונה
 מתה, האם :הכותרת תחת מילחמה,

 יש לתמונה מתחת ניצל. הילד
 נפצעה ההרה שהאם האומר הסבר
 בבית־חולים מכן לאחר ומתה קשה

פלסטיני לרופא והודות אש״ף, של

12.7.1982 אחרונות״ ״ידיעות

 בפרט לישראלים בעולם השינאה
ככלל. וליהודים

ואלנסיה כהן, אכרהם
• • •

ד ■3ל עוזש־ס ד ס ו ו
 באשה שירה החייל פרשת

 מחסן־נשק ליד פלסטינית
חו כמה לפני צה״ל של

שנשכחה. כמעט כבר דשים
 של סיומה את לגלות נדהמתי

ה בעיתון, ידיעה בדמות הפרשה
חו ארבעה קיבל שהחייל אומרת

 מגוחך הוא זה עונש מאסר. דשי
ה הידרדרותו על ומראה ביותר

האובייקטיביות חוסר ועל מוסרית

ל הצבאיים. השופטים שבהחלטת
 ל- זעקה קול נשמע לא הפתעתי,

 מצד זה צודק לא גזר־דין מישמע
 בביקורת העסוק הישראלי, השמאל

בלבנון. המילחמה על
 אחרי בעיתונים לחפש התחלתי

ל ישראל שופטי של קנה־המידה
 למצוא קשה היה ולא החלטותיהם,

העיתונים. בכותרות אותו
אשקלון פלדמן, אילן

• • •
*לת11הא ,סימון־

מהכת התרגשה הקוראה
 הלסביים היחסים על בה

).2341 הזה״ (״העולם
 המבו־ לדברים הערכתי מיטב

 ובלתי- אובייקטיבי בכישרון טאים
בה. המוזכרות בנפשות פוגע

 הכתבה מקריאת מאוד נהניתי
 את להביע רוצה מאוד והייתי הכנה

לה המשיכו כוח. ויישר הערכתי
סי את ציבור־הקוראים לפני ביא
 למרות היום־יום, מחיי האמת פורי
 רק ולא ומוזרים, רגילים לא שהם

 וברק־כוכבים מחיי־הזוהר רכילות
מזוייף.

ירושלים מיקה, איריס
• • •

ם ם חלו לו ש ח
 קורא לכך לנשק, הקץ

מארצות״הברית. היהודי
 כיהודים כאן ניצבים אנו היום
הישר העם ותומכי ישראל תומכי

 אלה של כתומכיהם גם אך אלי׳
בביירות. המילחמה עול תחת החיים
 הישראלים עם ניצבים אנו וכך

 ממשלת _של המדיניות נגד אך —
 והיא — צבאית פלישה היתד. בגין.
 מוטל מצור ההיסטוריה. נחלת כבר

 של חייהם על ומאיים ביירות, על
 החיים, בוחרי כיהודים אנו, רבים.

ה לנוכח לשתוק עוד יכולים לא
 לנו יאבדו. רבים כה שחיים אפשרות

 של ברירה כל אין ולישראלים
 אך להיפסק, חייב המצור ממש.

 חייהם על והאיום הטרור, גם כך
היום. עד הנמשך ישראלים של

 של תפקיד יש כמוני לחולמים
ב מבחינים אנו זה. בעולם ממש

 מילחמה. של בעיצומה אפשרויות
 אלה של סיכוייהם את רואים אנו

 ה- בתוך ולתת לשאת המבקשים
ה שלום. על לדבר ואף מילחמה,

דה־פקטו. היום הושגה הדדית כרח
 — ניצבים אנו שהיום הדבר וכך

לה — וידידים ישראלים יהודים,
 לקוות ולהתפלל, המתים על תאבל

החיים. למען ולעמול
וושינגטון קפלן, י0 צוד
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