
מכחכים
סזפר־סטאר רפנד

האקולוגיה. נגד גנראל
 את אמצעי־התיקשורת מראיינים ושוב שוב

ביטחון. לענייני כמומחה איתן רפאל
 במה לספק כלי־התיקשורת צריכים מדוע

 בצברה הטבח לעניין החקירה שוועדת לאיש,
 מתפקידו לפטרו המליצה לא ושאתילא
 כהונתו תקופת שממילא משום רק כרמטכ״ל,

להסתיים? עמדה
 המאיים לאיש פירסום־חינם מעניקים מדוע

 מן אינו כך (שגם הפוליטי האוויר את לזהם
ביותר)? הנקיים

סבא כפר נחמיאס, שרון

 הולדת יום
בכלא

 *ז שוסטר הזי הגג בפברואר 8ב*
רחוק היה וצא יום באותו .27וד יונדהולדתו

שיסטר סרבן
מהבית רתוק

 על יושב הוא שבו צבאי. בכלא — מהבית
 :לבנון. לשרת סירובו

 חזי. /זמח, יום־הולדת
באהבה, לך מחכה

ירושלים שוסטר, רותי

והעיתונאית האמת
 ריי״גאבראס מישל עס הראיון על

).8.2.84 הזה' (.העולם

 שרוב משום הקטן, האזרח של והלוחצים הקטנים
 לראש־הממשלה שאילתותיהם מפנים הח״כים

בתיקשורת. לזכות כדי ושר־הבטחוז,
 שילובית דרך למצוא הכנסת נשיאות על
שהנושאים כדי השיטות, שתי של נאותה

שליטא קורא
הלוקאליים הנושאים

 ומכאן כבעבר, בהארה יזכו הלוקאליים
 בתשובתו. השר של יותר אחראית להתייחסות

 הינה הדוכן, את עוברת שאינה בכתב תשובה
אחראית. ופחות מחייבת פחות לרוב

ירושלים הכנסת, שליטא, בני

 את בחברון, האיסלאמית המיכללה תלמידי על
 בירושלים ובמיסגדים בכנסיות הפיגועים שורת

ובשטחים.
 מאז דגל (עיתוננו) עיתונכם אבנרי, מר

 את הנוטלים נגד ויצא החוק, בשילטון ומתמיד
 בכל בהם דוגל שאני עקרונות אלה לידיהם. החוק
 אחוז 98 עוד כמוני כמוכם כי ובטוחני ליבי,
 או באחוז הפרזתי אם בציון(סליחה היושב מהעם

 מסויימות רשויות הסמיך החוק שילטון שניים).
 קבוצה (או מסויים אדם עבר אם ולקבוע לדון

 נטלת אבנרי, מר אתה, כלשהי. עבירה מסויימת)
 האשמים, את שקבעת בזאת לידיך, החוק את

 החוק ברשויות לובן טרם שהנושא בעוד
לכך. המיועדות

 מתפארת כאשר אף כי יודע כמונו מי
 בידה יש תמיד לא שבידיה, בחשודים המישטרה

 את הוכחת אתה ואילו אשמתם. את להוכיח
 מימצאים או חשודים לך שיהיו מבלי אשמתם
כלשהם!

 המימצאים במרבית תומך אני אבנרי, מר
 עצמי ראיתי אף (בעבר הזה בהעולם המובאים
 לקיחת אני, חושב הפעם, אולם עימם). כמזדהה

למעלה לא אם חמור, מישגה היתה לידיים החוק
הר־ברכה קידרון, יחזקאל •מזה

• • •
הכרמל ער שדודה
קידום. מגיע גרומיקו לאנדרה גם

 חומות מאחורי משהו, שט קורה שוב
 אז שאומרים. כמו גברי״, ״חילופי הקרמלין.
 של לטובתו פה להתערב רוצה אני זו בהזדמנות

 שלו שהקידום זכויות, הרבה לו יש ותיק, עסקן
גרומיקו. אנדרה שנים: כמה כבר נעצר
רומאנוב זה מי אוסטינוב, זה מי צ׳רננקו, זה מי

)*1945( למיקצוע ועמיתים שיער) גרומיקו(שחור דיפלומט
מדינה! כשהקמנו היו הם איפה

 הסרט את שבועות כמה לפני כשראיתי
 עיתונאית נראית שבו האמת, שכר האמריקאי

 בסיקור עבודתה במיסגרת חייה את המסכנת
 זו שאין חשבתי בניקראגווה, מילחמת־האזרחים

הוליוודית. אגדה עוד אלא
 המרתק הראיון את אצלכם כשקראתי השבוע,

 יש שאכן לדעת הופתעתי ריי־גאבראם, מישל עם
כאלה. עיתונאיות
 הוויאט־ בידי ריי שלימישל שיבייה פרשת

דמיוני. תסריט מכל יותר מרתקת קונג
הרצליה שטראוס, חדווה

שאירחה על שליטא
השאילתה, במוסד פגע הכנסת יו״ר

כך: על לו כותב הליברלי והח״כ
 הם ולוקאליים קטנים בנושאים השאילתות

 מישרדי להערכתי, הדמוקרטיה. של נישמת־אפה
 לתשובותיהם, רצינות ביתר יתייחסו הממשלה

 מפאת הכנסת. בדיברי ירשמו כשאלה
הנושאים בחסר לוקים הדחופה השאילתה

בקיצור
 לשני קורא ששלח המיכתב נוסח זהו

הצהרונים:
 פרשת על הזה בהעולם הפירסומים בעיקבות

קצרה: אחת שאלה לשאול ברצוני לוינסון,
 הפרשה, בהסתרת מעורב היה עיתונכם האם

 ההסתררות? חברת־העובדים של לחצים בגלל
חופשית? עיתונות זוהי האם — כן ואם

מחתרת מחפש החוק
 ״הנדון" במדורו התייחס אבנרי אורי

 למחתרות )25.1.84 הזה" (״העולם
כועס. המתנחל הקורא יהודיות.

הנכבד, אבנרי מר
 כך — קנאיות יהודיות־לאומניות מחתרות

 של בחייהם ההתנקשות את ביצעו — כתבת
הרצח התקפת את בגדה, ראשי־העיריות שלושת

 שנה, ארבעים לפני עליהם שמע מי האחרים? וכל
 היו הם איפה המדינה? את כשהקמנו היו הם איפה

בלייק־סקסס? נאם כשגרומיקו
 חיפה פוקס, אבא

 הזדמנות הם הסובייטית בצמרת השינויים
 במרכז הקשורה טהורה, עברית נקודה לציין

 מקום בגודלה. השניה המעצמה של השילטון
 של העתיקה בעיר הממשלה, של מושבה

 אותיות שתי קרמלין. בפינו נקרא מוסקווה,
 מבטאים הרוסים מערבית. תוספת הן אחרונות

. זאת ל מ ר ק
שלנו. הכרמל הר של שמו על כמובן, כן,

נתניה ינקו, יוסח
• • •

נפלאות וד״ו־ גיסים מר
 האופוזיציה את - משרת הוא מי את
הקואליציה! את או
 את לייצג צריך ניסים משה כי אומרים
 ההתנהגות אך מישפטיים. בעניינים הממשלה

 חשדות מעלה דוח־קרפ בפרשת שלו המוזרה
חמורים.
 והדוח קרפ, יהודית על אחראי הוא אחד, מצד

 מבחינה מטעמו. מסויים במובן כן, אם יצא, שלה
ניסים. מר שר־המישפטים, הוא זו

 הורעה איזו לפרסם מיהר הוא שני, מצד
 ליהודים, ערבים של התנכלות על מבולבלת

חסר הוא דוח־קרפ כי היא שמשמעותה הודעה

אב הסובייטי, שר־החוץ עם * סל צ  יי
 האמריקאי וטר־החלץ (מימין) סולוטוב

ת׳ סטטיטזס. אדמאדד דאז צ  משמאל: קי
הארימן. אוורל

פתח־תיקווה ארז, יצחק

צודקת לשלם טעות
6.2.1984 ב.הארך כותרת

לבנון במלחמת סופי״ ״לשלג נכנסה ישראל שמיר:
תל-אביב מזן, איתן

 לשלוח מתבקשים משעשעת, או בעלת-משמעות שגיאת־דפוס. המגלים הקוראים
.118 ת׳ד תל־־אביב, הזה', .העולם למערכת והתאריך המקור בציון הקטע את

ניסיס שר־מישפטים
מוזרה התנהגות

 בפרסמה שטות עושה הממשלה כי משמעות,
נפלאות. ד״ר אופוזיציונר, הוא זו מבחינה אותו.

תל־אביב אדרת, משה
• • •

גרינצחייג אמיד לזכר
מסיבת״עיתונאים. בעיקבות שיר

 / לסמל היה אמיליגרינצווייג
 / הסבל. שידעו נשכחים היו אך
 / מהברים אין שעליהם נפגעים היו

חיים. שעריין צעירים אנשים

 / דיעה להביע נפגשו כולם
 / ההפגנה. רגל את נשאו כולם
 / חופש־הריבור את בעוז ייצגו
הציבור. לדעת דרור נתנו

 / שהפסיק־המסיבה מישהו היה
 / גוויה ובתווך נפגעים השאיר

 / הרימון והשליך מהצר עמד
לפוגרום. גרם להרג, גרם

 גולן קורא
יהיו...־ לא .שרימונים

 / הנעלם חיפשו תמימה שנה
 / נמצא־האדם. לא שלמה שנה

 / מסיבת־עיתונאים כינסו עכשיו
מצאו־האשמים. שמצאו. אמרו

 / ובקשות, תפילות כולנו ואנו
בהפגנות. יהיו לא יהיו, לא שרימונים

רמת־גן גולן, אילן

ומווראים רועת
 מתפרסמים קוראים מיבתבי
 מתוכנם המתחייבים בקיצורים
 תינתן עדיפות מקום• ומשיקולי

 מודפסים קצרים, למיכתביס
 אליהם שצורפה במכונת־־בתיבד״

 מיבתבים הכותב. תמונת
 אין יפורסמו. לא בעילובדשם

 המיבתבים את מחזירה המערבת
בה. שנתקבלו

2424 הזה העולם4
1


