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ילך. לא פרס שמעון אס מערכה,
ת יכול ״הוא  או בליבריה, שגריר להיו

 מנהל־ או אלומות, קיבוץ של סזכיר־חוץ
סשרד־החוץ. של הטכס

מו אין ״אבל הבטחון מקו שרדי  לא במ
.סגן־שר. בתור לא שר. בתור .

ריון ב פרס הלן. ״בן־גו ללכת.* חיי
★ ★ ★

 בכנס הנורא הדבר שקרה לפני עוד
 כל בפי שם הזה העולם היה אביחיל,

בלחש. —
 מסויים מאמר על דיברו הנוכחים כל כי

 בוקר: באותו המסדים בשבועון שהופיע
אשכול. מרים על המאמר
ה של נאמנים היותר הקוראים אחד
 — בן־גוריון דויד — המסויים שבועון

 הזכרת (בלי המאמר את מלצטט נמנע לא
ב שנתן עתונאי בראיון כמובן) המקור,

 ג׳רוסלם כתבת עם בשיחה יום. אותו
 לוי על קטלנית ביקורת מתח בה פוסט,

הוסיף: אשכול,
ה את ,לחפש גם שעלינו לי ״נידמה

לפחות.״ אחד, מיקרה יודע עצמי אני אשד,׳.
בוקר. באותו עליו קרא הוא

לכן ״ל ב מט
 הציע טועה, איני אם שנים, כעשר לפני
 ״מטכ״ל תקים ישראל שממשלת הזה הסולם
 שמטכ״ל כשם השלום בענייני שיטפל ילבן״,

המלחמה. בענייני מספל החאקי
הגיו רעיון הממשלה הגשימה לא לצערנו

 בורגיבה בפרשת נראית היא ולכן זה, ני
נראית. שהיא כפי

. .  בישראל. לבן מטכ״ל קיים זאת בכל .
 אורי של המרתקת סידרת־המאמרים לאור

 הגילויים ושפע הנוראי״, ״חביב על אבנרי
 העולס כי לי נראה הסודיות, שיחותיו על

כזה. לבן למטכ״ל הפך עצמו הזה
 וממשלת היום יבוא אולי יודע, מי

 למיניסטריון המערכת את תהפוך ישראל
רעיונו ביצוע את עליכם ותטיל ממלכתי,

תיכם?
תל־אביב בך־גדליה, אליהו

 מר של הטובות בכוונותיו מפקפק איני
 נגיע לאן אך הדיפלומטי, ובכשרונו אבנרי

 ייפגש בעולם, לו יטייל פרטי אזרח כל אם
 וינהל אויבות, מדינות של מנהיגים עם

משלו? פרטית מדיניוודחוץ
האם אנארכיה? לזה קוראים לא ...

תל־אביב שפירא, אכי
דמוקראטיה. לזה קוראים לא,

עצמית הקרכה
 שנתפס אל־פתח, מאנשי מסתנן כי קראתי

,חודשים כמה לפני
ישר משמר על־ידי

 את לתת עתיד אלי,
 בית־דין בפני הדין

 לגזור הרשאי צבאי,
מוזת. דין לו

לאומני, כיהודי
 את להקריב המוכן

המולדת, למען חייו
לתלות מתנדב אני
אל־פתח, איש את

 כך על־ידי ולנקום
אלי של דמו את

כהן.
חדרה כהן, יעקב

 כל את כבר עברה כהן אלי של תלייתו
 שהיו ד,סוריים, ור,חוצפה הברבריות שיאי

כה. עד לנו ידועים
הכרזות לנוכח ונשתוק, נסבול מתי עד

 מרגליו למראה אל־חאפז, אמין של ההשמדה
 פגזיו מול ואל אלינו, המוחדרים וחבלניו

ישובינו? עבר אל המתעופפים
ה המרגלים על מוות דין לגזור עלינו

 של דמו את ננקום וכך שבידינו, סורים
כהן. אלי

באר־שבע סמדג׳ה, מורים

 לנקום תובעים רבים ישראלים אזרחים
הקי אחרים ואזרחים כהן, אלי של דמו את
למען ללחום כדי אנסי־ערבית, מחתרת מו
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