
 איש של באשמתו ספק של צל להטיל אץ
 אך גזר־דינו. של המשפטי ובביסוס אל־פתח

ה כי בטחון, של רבה במידה להניח, יש
 לא ודם, בשר הם שגם הצבאיים, שופטים

 בעת שנערך אחר, משפט הדיון בעת שכחו
בדמשק. האחרונה
 העיתוי את יבליטו ודאי העולם עתוני

הישר המשפט של
 נקמה בו יראו אלי,

 יש כך ועל בסורים.
להצטער.

ראשון־לציון כ., מ.
לת מתנדב הנני

ש המסתנן את לות
 על־ידי למתת נידון

הצבאי. בית־הדין
ה בלגיון שרתתי

 הייתי הצרפתי, זרים
 אני ושוטר. מלח
 דמו את לנקום מוכן

הי״ד, כהן אלי של
אידיאליס יש לישראל כי לערבים ולהוכיח

כמוהם. לא מאוחד. היהודי העם וכי טים
ה של הקבוע התליין להיות מוכן אני

מדינה.
 בית־שמש אלנקרי, דויד

לתמימים שיעדר
 אתם אבל החכמים, רבותי מאוד, מצטער

 בואו בפוליטיקה. דבר שום מבינים לא
קל: שיעור לכם אתן

 את שונא לא והוא משוגע, לא בן־גוריון
 לפילוג לגרום הולך הוא זאת, ובכל מפא״י.

למה? זה כל המפלגה.
 להבטיח רוצה שהוא למה לכם. אגיד

 יודע הוא בבחירות. מפא״י נצחון את
 כשלקחה ואפילו צנון, כמו נמאסה שהמפלגה

 לא זה — למערך אחדות־העבודה את לה
 מפלה לה צפויה אומרת: זאת לה. עוזר

אשכול? זה מי דבר, של בסופו כי, בקלפי.
 אז — אותו תוקף כשבן־גוריון אבל

 עורכי אתם, אפילו אשכול. בעד כולם
 צעד תחשבו עכשיו התמימים. הזה העולם

 מפא״י פילוג שעל־ידי ותראו קדימה, אחד
בפופולא אשכול לוי את בן־גוריון ייזכר,
 מק״י ואנשי חרות אנשי אפילו עצומה. ריות
 את להפגין כדי — בעדו להצביע ירוצו

מבן־גוריון. סלידתם
 העצמאית ברשימה יידפק בן־גוריון אז
השלטון. מן תורד לא מפא״י אבל — שלו

ירושלים דיים, שמואד

מצרית תגבורת
 רוב ישבעו המצרים כי ובצדק, כתבתם,

 ש־ סוריה, את תכה שישראל במקרה נחת
עבד־אל־נאצר. על שנואים שליטיה

 בבן־ להשתמש נוכל כיצד לציין שכחתם
 אפשרויות: שתי יש הזה. החדש הברית
ש צה״ל, ליחידות מיצריות יחידות לצרף

 המצרי הצבא את להציב או בצפון, יתקוף
 ישראל על שישמור כדי הדרומי, בגבול
 כך על־ידי ישחרר אל־פתח, חוליות מפני

הצפון. אל הדרום מן כוחות
תל-אביב כ״ץ, משה

מצרים? — רצוי קנה מישענת

ישראל צור
 כי לתקח־ה פתח פתחו אל־פתח פעולות

 לבנים עתה עד שנחשבו הזה, העולם עורכי
ל מחדש יצטרפו בתשובה, יחזרו סוררים,
ישראל. עם של הגדולה משפחה

 לדרך יצאתם כי חשבתי ארוכה תקופה
 שכחתם כי היה נראה חזרה. אין ממנה

 הערבים, בפני התבטלתם ישראל, צור את
 צריך ישראל בקיום שרוצה מי כי שכחתם
כך. על ללחום

 עודדו האחרונה, בעת כתבותיכם והנה,
 לפעולות הבנה גיליתם אתם מחדש. אותי

 ),1447 הזה (העולם צה״ל של האזהרה
ל לסבול ״אי־אפשר כי בפירוש וקבעתם

 (העולם אל־פתח״ פעולות את ימים אורך
לחי! כה ).1448 הזה

טבריה צור, יחיאל

השניים מוכים
 שהעלתה החמורה ההאשמה מן נדהמנו
 לגבי במכתבה, ויטקובסקי שולמית הקוראה
 ).1446 הזה (העולם השניים טובים התוכנית

 מתוך בעיקר נובעת שהאשמה מניחים אנו
לתוכנית. ועקבית קשובה האזנה חוסר

 לדעת נוכחת היתד, יפה האזינה אילו
 האמצעים בכל נוקטים השניים טובים שעורכי

זכויו על לשמור כדי לרשותם, העומדים
והמתמודדים. המועמדים של השוות תיהם
 בתחרות. הופעה של באפשרות לזכות כדי

מו אנו עליו מוקדם, במבחן לעמוד חייבים
לבוא. יכול הרוצה כל במישדרנו. דיעים

 התחרות, לנושא המומחה הוא הבוחן
)4 בעמוד (המשך

אלנקרי
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