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ר דם ל*ם1ע1ב׳
אי על מגיבים קוראים

אח הראשון השבוע רועי
 ועדת מסקנות פירשום רי

החקירה.
 וזד המזועזעים המגנים, כשכל
 הצדדים ״מכל מבקשים מזדהים

 הם למה — לאלימות״ להיגרר לא
ז מתכוונים

 93■ — ומשמאל מימיו — קאים
 הם הדמוקרטיים, הם התרבותיים,
 הפולי־ הרצח ממיקרה ד,מזועזעים

 האחראיב הם השכונות תושבי טי.
אז מילחמת של אווירה ליצירת
רחים.
 ראשונה, ממדרגה שיפלות זוהי
 מנחב) הפולני של בראשותו הימץ,
 פשטניוו בסיסמות מגייס בגין,

ב לתמוך ארצות-ערב יוצאי את
הפלס העם נגד הפושעת מדיניותו

 של בראשותו האופוזיציה, טיני!
ל מתייחסת פרם, שימעון הפולני
שני נחות. מגזע היה כאילו ציבור
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ע דובועי דורות א׳ יום בכל קבו

 חיפה-קםריסיו-כרוזים בקו
וחזרה. ויחוו פיראוס

מקומות: הזמנה
בטי־מ. מסעי□ קו׳ □וו

 39-4ו המגינים שד' חיפה,
 החברה ובסניפי 532102/3/4 טל

 אשדוד - תל־אביב
ירושלים

 הנסיעות סוכנויות ובכל
בישראל ,

כלבנון המילחמה נגד ,הוועד מפגיני
12.2.1983 תל־אביב

 אסיפת פוצצה אי־פעם האם •
 ימני, גוף שאירגן בלשד,יא עם

קיצוני? או מתון
 קד,ל אל אבנים נזרקו האם •

? מפגינים
ל חדרו שמאל אנשי האם •

 ללא וגידפו חירפו הימין, אסיפות
שייפגעו? פחד
 שונים החתמה דוכני האם •
 וכל נפגעו ימניים אירגונים של

נקרעו? ברוזיהם
 אחת של מועדון נשרף האם •

בבחירות? הימין ממיפלגות
 חד־כיוד תמיד היתה האלימות

ה — השמאל אל המכוונת נית,
 היו האלימים הקיצוני. או מתון
 אם בין — הימין אנשי תמיד
 הישראלי. ברחוב אם ובין בגדה

לאלי להיגרר ״לא שמבקש מי
 הרימון גם כי יודע לא מות״,

הימין. אנשי בידי יזרק הבא
ר1גש קיבוץ שזסטר, חזי

 נוסחת את מצא נבון יצחק
 הוא מילולית״ ״אלימות :הקסם
 לביטוי נתפסו כולם לתופעה. קרא

 בתיקון שהמדובר כאילו החדש,
 פוליטית היא הבעיה אך הנימוסים.

 ולא תרבותית לא — בעיקרה
 המדובר, אלימה בלשון לא עדתית.

מסיתה. בלשון אלא
המסי ראשי את להוקיע תחת

 של שלווזי־הרסן הדמגוגים תים,
הז הנשיא להם הגיש הליכוד,
 תדמיתם: את לתקן פז דמנות
 יהודה מילוא, ורוני כהן גאולה

 ובייחוד אולמרט, ואהוד בן־מאיר
 ״מגנים״ שרון, ואריאל בגין מנחם

 ומטיפים הרחוב השתוללות את
 נחמדים כמד, לאוהדיהם. מוסר

זימרי! כמו ממש הם,
חיפה צבי, יוסף

״אספ החדשה הצופן מילת תחת
 ד,מיפ־ כל דוברי ממשיכים סוף״,
 ה־ של המסורתי יחסו את לגות

הפוליטי- המיזרח. לעדות מימסד

ה של לתמיכתן ראויים המחנות
* הדפוקות. שכבות

תל-אביב אברמוביץ, ברכה

הישר הדמוקטיה מתה עבורי
 המיש- כאשר סופי, באופן אלית
 ילד (מלבד איש עצרה לא טרד.

עכ שלום חפגנת במהלך ),14 בן
באלי אורכה לכל שלוותה שיו,
שלא — אפשרית צורה בכל מות

ועדת
החקירה

ה א ב ה
מי :אומר דן אורי
 פשר בשרון רוצה שלא

 כ- אותו יקבל ביטחון,
ראש-ממשלה.

מק שאינו מי אומר: ואני
 נגד הוועדה המלצות את בל

 אחד, בטבח חלקו בשל שרון,
ש בידלאומי, טריבונל מזמין

ש מה כל על אותו ישפוט
במילחמה. התרחש

תל־אביב ספרד, משה

 זהו הרצחני. הרימון על לדבר
 על שחזרה לתופעה ישיר המשך
 כשד,מיש- האחרונה, בשנה עצמה
 הרסו כאשר באיחור, הגיעה טרה

 עכשיו שלום של דוכני־החתמה
הממ נגד שמחו אחרות ותנועות

 והוכו. הותקפו והמחתימיס שלה.
מה שחלק לכך, עדויות גם יש

 — באלימות השתתפו שוטרים
 ה״בוג- נגד — המילולית לפחות
- דים״.

 היש- הדמוקרטיה מתה עבורי
)22 בעמוד (המשך
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