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מכוזבים
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ודסדד(סעורוגודס
צה׳׳לז אלופי איפה

 — דגרו את אמד כפר העם
 בכיכר־מלכי-ישראל רבמת ארבעים

 אחרות בערים רבים אל&ים ועוד
 ועובדה: מאוד. מכובד מנין זהו

 ועדת־ להקים החליטה הממשלה
ב להודות בלי ממלכתית, חקירה
אשמה.

ונ אישים אירגונים, מיפלגות,
 היכו כולם הדתית, היהדות ציגות

יד״. ״הושטת של חטא על
 ישנה המחאות המולת בתוך
ה אלופי של זו רועמת, שתיקה

 שורה על כאן מדובר מילואים.
 סגני-אלופים אלופים, של מכובדת
 בנתה אשד צה״ל, של האליטה

 מיל־ בכל אותו והובילה הצבא את
חמותיו.

נש־ שהצבא חודשים ארבעה זה

בורגצודקת לע!לם טעות
נגד
הארכת
כהונת
גורו

בעד מאיו בו־

■א:״
את,הרב גורו
13.10 אחרונות ידיעות

 הרב את מכתירה בצהרון כותרת
 כשגורן עכשיו, גורו. בתואר גורן

 אין שוב יותר, רם בתואר נושא
לה כדי החוק את לשנות צורך
ל שממשיך מה כהונתו. את אריך

נכ מי על זה זאת, בכל הטריד
(תהי ממנו״ וגררו ״כבדוהו תב

 או גורן, הגורו על : )24 כ״ב לים
ז אלוקים על סתם שמא

דמידיאגו, ישראל
גיבעת־שנזואל

 בראשית ואירגונית. מוסרית חק
 מובנה. היתד. שתיקתם המילחמה

הבי רבים כה שחיילים אחרי אבל
שהו התפקיד מן סלידתם את עו
 בכירים שקצינים אחרי עליהם, טל

 של פניו על סתרו פעיל בשרות
 את הכפיש שזה אחרי שר־הביטחון,

 — עצמו על לחפות כדי צה״ל
 ההיסטורית ההנהגה של שתיקה

עוול. היא צה״ל של
להת קצינינו את מזמין איני

 את ו״להציל המדיניים בחיים ערב
 אחרות. בארצות כמקובל המדינה״

 ואת המדינה כבוד את להציל אך
 חייבים הם זאת — הצבא דמות

אחר. אזרח כל כמו
השרון רמת מרום, צכי

הברטית קמה ר,ז
גח כפרי ישראל מילחמות

אישית. מה
מנ השווה שבד. הדרך מפליאה

 (האישית) מילחמתו את בגין חם
השנייה: העולם למילחמת בלבנון

טיימס״ כ״לוס־אגג׳לס קריקטורה
בביירות נשברו הברית לוחות

 להיט- אש״ף את השוואותיו כגון
 אוכלוסיה צפופות ערים הפצצת לר,

 וגולת אבחנה, ללא אזרחים והרג
 ובשאתי־ בצברה הטבח — הכותרת

לא.
 כדי פסיכולוג, להיות צורך אין

 היא בלבנון שהמילחמד. להיווכח
 בגין מנחם של הפרטית ניקמתו

 אמנם, שלו. הפרטית השואה על
 ברצח יד היתד, לא בלבנון לאיש

במילחמת בגין של בני־מישפחתו

אלות*□
אדירים

 שבראת אתה
 ובורג המר את

שאפתנות מלאיי

 שמשחת אלי
 ולוריגץ שפירא את

הצדקנות בשמן

 שמינית אתה
 שרון אריק את

כשר־האמת

 הענקת ולבגין
 הבופור את
מת אף בלי

 לנו, עשה
 ישראל לעמך

קטן נס

 לסלק לנו תן
 הנוכלים, חבורת את

השטן מלאכי

רמת־השחן גגדלפמן, צכי

כשעוס כידוע, אך השנייה, העולם
מי לכך חשיבות אין בנקמה, קים
הנפגע. הו

 כיצד הוא, העניין בכל המזעזע
ה בעיותיו את מעביר אחד אדם

 על אחרים, ישל לתחומם אישיות
 אלפי ומאות הרוגים אלפי של גבם

 דד טראומת פוגעת שבהם אנשים,
והשכול. מילחמה

נתניה דניאל, נעים

 גל סידחון, ישל גל על עליתם
 שהיה כל־דבר לאומי. מזוכיזם של
 נגד המדינה, נגד הממשלה, נגד

 ראש־הממשלה, נגד אישית הצבא,
ב פורסם והרמטכ״ל, שר־הביטחון

 מדורי-חד- ובראש ראשונים דפים
ה בשפת בוטה, בשפה הכל שות.
 מיקרה בגלל זה וכל התחתון עולם
ו שקרו, רבים, מיני אחד אסון

 קיומנו. שנות במשך יקרו לצערנו
ל יהיה אפשר איך חשבתם האם

 לשפיוודדעת, הזה העם את החזיר
דמוק בארץ לחיים הדדי, לכבוד
רטית?

 אתם שלא במעשיכם, לכם הזהרו
הבאה. בוועדת־ד,חקירה תהיו

תל-אכיב דולגץ, משה
מת שאליו תאסון- ״•מיקרה •
נוס לנו ומבטיח — הקורא ייחם
 הטבח כמובן, הוא — כמוהו פים

בביירות. הפליטים בשכונות השפל

סדך דקמוווזז ד ו
 בנע- האקוטמית הוועדה

 כל מנציגי המורכבת רת>
ה — הנוצריות העדות

 הקתולית, אורתודוכסית,
ה חמארונית, הלטינית,

 וחבפטסטית פרוטסטנטית
 מ- ביסיבתה, החליטה —י

 לפנות 19*2 באוקטובר 1
 ולעורכי-וזעי- לטר״החינוך

:הבא בעניין תוניס
 להשתמש מרבים כלי*התיקשורת

ב הנוצריות״ ״המיליציות במונה
 או הסלאנגות אודות ידיעות כסותם
 יש זה מונח חדאד. סעד אנשי

רו ואנו ולסלף. להטעות כדי בו
 טריז לתקוע נסיון בו בשימוש אים
 עדותיו כל על הערבי העם בני בין
ו ודרוזים, נוצרים מוסלמים, —

דתיים. וחיכוכים קינאות לעורר
 השימוש את להפסיק דורשים אנו
 מונח בכל או זה, מטעה במונח

ה ההפרדה ריח ממנו נודף אשר
הפולי הבעיות הבלטת או דתית
 ובאיזור בלבנון והחברתיות טיות
 בסים על מבוססות הינן כאילו כולו
עדתי. או דתי

גרייג, ־מוגדר
נצרת האקומני, הוועד בשם

•1  •  •

ריבים מיו• אחד אסון
 מחאתו את שלח הקורא

העיתונים. מערכות לכל

ס בולו בו טו או
 לסגנית-שר- גלוי מיכתב
תעסה־גלזר מרים החינוך
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