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 שהעיתונות האנשים עם נפגשה
 מאשימה אצבע אליהם מפנה הזרה

וב !)ולשאתילא לצברה כאחראים
 שרון של הקו את שרה אחד קול
 דני ח״כ בראשה? עמד מי —

ה מה המאוחד! מהקיבוץ רוזליו
ל הוקמה 101 יחידה גם פלא?
העו ״ההתיישבות על־ידי מעשה
קיבוצני על־ידי ובמיוחד בדת״,

קיבוצי. חינוך ובעלי קים
ב להילחם אי־אפשר מסקנה:

מהו את יודעים אם אלא מחלה
 האיזורים ואת שורשיה את תה.

 ״האימפריה מחלת בה. הנגועים
 בימין, רק צמחה לא הישראלית״

 הרוב על־ידי רק נתמכת ואינה
 לה יש אלא הדתיים, של הגדול

 שנקרא במה עמוקים שורשים
 הקבוצה זו היפה״. ״ארץ־ישראל

 העיקרית המבצעת להיות שנועדה
 ובינתיים, האימפריה, תוכניות של

בכך. תומך גם רובה כנראה,
 היא, שלפנינו הגדולה הסכנה
 עם המסכימים מאותם שנתעלם

 רק עליו והחולקים בעיקרון, שרון
בצ הצורך בעניין ביצוע, בדרכי
 וב״הסברה״ יותר גדולה ביעות
יותר. טובה

ירושלים שחק, ישראל

• • •
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המו חברי של דעת גילוי
פקי של המפורקת עצה
עין:

המו חברי מטה. החתומים אנו
נמ מוחים פקיעין, המקומית עצה

המקו המועצה פירוק על רצות
פו צעד בזה ורואים שלנו, מית
מתו המונע אנטי-דמוקרטי, ליטי
 מו־ בחירת את שלנו הכפר שבי

הקרובות. בבחירות עצתם
 ההאשמות כל את דוחים אנו
לפי הסיבה אנחנו כאילו נגדנו,

 המועצה מיסמכי כל המועצה. רוק
 ההיפך את מוכיחים והחלטותיה

המוחלט.
 עבדו, אגיס סלים, נאיף
 סעידה, סלים פדז־ל, פדול

 סאלח זץ־אלדין, אחמד
סויד, עלי יוסף זרקה,

פקיעין
# # •
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לרשות-השידיר, המלצה
האח פניה את גם להציג

ישראל. של רות
 בסירטו חזיתי ימים כמה לפני

 בישראל. מחאה אופנברג מריו של
 של הראשון בערוץ הוקרן הסרט

 מיליוני לפני הגרמנית הטלוויזיה
צופים.

מים- ללא ונוקבת, חדה בצורה

ל ב ח
 העולם של מושבע כקורא

ה בגליונותיכם חיפשתי הזה
ל תגובה או דיווח אחרונים ׳

 להרשיע בית־המישפט החלטת
ו לביב, יגאל העיתונאי את

 לא מאסר. עונש עליו להטיל
וחבל. — מצאת

אלי, כ׳ רי תל־אביב א

המצ מציגה שרירותית, לגתיות
 מדינאים אזרחים, של עדויות למה

 בעלי (ביניהם ישראליים וחיילים
מבהי העדויות בכירות). דרגות

 המטרה את חד־משמעי באופן רות
 ואת לבנון מילחמת של האמיתית
הברוטאליות. שיטותיה

 העדות. לפירטי לרדת רוצה איני
 החזק הדחף אף שעל לי, נראה

 שכל הרי ולהדחקה, להתעלמות
 מכיר ממוצע אובייקטיבי ישראלי

 שהתחוללו הזוועה תיאורי כל את
בלבנון.
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