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 בין לדם, דם בין להפלייה הצטרף
לתינוק. תינוק
שו בוודאי בלישכתו דאגה. אל
ל חדשה תוכנית על כעת קדים

 בקרוב הדמוגראפי: המאזן שיפור
 לטייל (לכלכלה) הדוקטור יתחיל

 ויציג בארץ, הערביים בישובים
 כיצד המסבירות שקופיות סידרת

מניעה. באמצעי להשתמש
גיבטתיים ויינברג, משה

שד כתמים סץ־סום מ
לפירסום מתנגד הקורא

 על עולים בעטיו, למדינה גרמו
בכלל. אם — תרומתו

חל־אביב יהב, דן
• • •

הבאה דלמ-דוזסלר. עור
 צה״ל כי מזכירה הכותגת

 והכל כלבנון שוהה עדיין
כרגיל. מתגהל

הד הוועדה, מסקנות בהמולת
 גרינצווייג, אמיל ורצח שרון חת

 צה״ל כי העובדה שנשכחה כמעט
 מלבנון. גדול חלק כובש עדיין
החיי קבוצת הימנון שהפך השיר

להיות הפסיק לא גבול יש לים

 אריררן אלינו רד
 ללבנון אותנו ק!ח

 שרון בשביל נלחם
ארון בתוך ונחזר

׳!>

 בשרם חשודים של שמם
הורשעו.

 עוד חשודים של שמות פירסום
 בבית־המישפט דינם נחרץ בטרם

 של תפקידה את כבד בצל מעמיד
במע החשוד אדם — העיתונות

 קשות, להיפגע עלול פלילי שה
 יוב־ שמו ורוחנית, נפשית פיסית,

תי אפשרות כל ללא ברבים פש
בו. שהוטבע הכתם מחיקת או קון

 אם העיתונות מועצת תעשה טוב
מע כוללני, העניין'לדיון תביא

 הרם למנוע ובכך ויסודי, מיק
 ומישפחו־ אנשים חיי של וחורבן
 נמצאו שמם פירסום שאחרי תיהם.
בדין. זכאים

חזוז־גן פיחפי, יוסןז

ע נסעו שר
 — הכחולה" ״החוברת
המדינית. האלימות

ב הוותיקים הזר. העולם קוראי
החו מתוכן מופתעים אינם וודאי
 כחל ללא המתארת הכחולה, ברת

 שרון אריק של מעלליו את ושרק
 הקריירה כל לאורך מרעיו. וחבר

ב השבועון, ליווה שלו, הצבאית
 מ־ ובמאמרים שוטפת אינפורמציה
ה תפיסת־עולמו את אירי־עיניים,

 של והצבאית המדינית פוליטית,
 כלפי ונבעט שהודח שר־הביטחון

 פעו- קטנה, בכפר המארב מעלה:
 וסו, יחידה של השונות לות־הגמול

 הסינית, והחווה המיתלה קרבות
ועוד... מילחמת־הגנרלים

ב החוברת? של חידושה במה
המעוו אישיותו על המידע ריכה

הנפ ובמעשיו והאינפנטילית תת
שעים.
האנוני על המלעיזים אלד. לכל

ה ממחברי־הפירסום חלק של מיות
(הטל באיומים לכך התשובה זה,

לאח שקיבלו והמיכתבים) פונים
 שפירסמו מהמחברים, שניים רונה

שמותיהם.
 שלנו, המעורערת בדמוקרטיה

 ברדיפתו בכפו, נפשו אדם שם
המס המוסרי. והצדק האמת אחר
 יש :זה מפירסום העיקרית קנה

 פעילות מכל האיש את להרחיק
שני הנזקים כי ציבורית־פוליטית,

 ארנם משה של מינויו אקטואלי.
תפ כל מהווה לא כשר־הביטחון

 צועדת שבה המילחמה מדרך נית
האישית מעורבותו ואפילו ישראל,

שיר
שוררת למ
הלאומית

 — שמר הגגרת את, איפה
 פיזמון! ולא שיר לא

 זמר איזה לך אין אפילו
ז הלבנון קרבות לכבוד

 מוזהבת, אינה ביירות האם
 קדוש! לא — והליטאני

 כותבת אינך שוב מדוע
1 בראש שהלכו אלה על

 ירושלים של לזהב
 עכשיו. מוכרים רק יש
 עדיין קונה, יהי לוא גם

חרב. ההיכל שער

 בלבבנו, העוקץ צורב
 לכפר. אחד רק שב שוב כי

 ינומו את נא המתיקי
 נותר? עוד מח מילים. בצוף

ירושלים ודויד, מיכל

 נגד הבאה במילחמה שרון של
בספק. מוטלת אינה סוריה

פתח־תיקווה לוי, יפה

•דיקתי כישלון
נאמ יקרים, שדיים ״שני
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— ומשרת ומכונית בית

ה זוחי כי / קטן כושי
 ללבוש הטיבעית זכות
 את להציף והזכות / חזיח

 והזכות / בדם הגבר פני
 שלכם הכובע על לדרוך

ה את לתלוש והזכות /
 ולצחוק / שלכם עניבה
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