
)5 מעמוד (המשך
 פנו שמראש מאנשים אלא הצבאי, הנצחון

 ליצירת דרכים חיפוש של המסובך לצד
 למצוא וניסו ערביים,—ישראליים קשרים
השלום. להשגת עקרוני פתרון
 ראש־ בידי שנפלה היסטורית זכות זוהי

 ,1967 צה״ל שנצחון לכך לגרום הממשלה,
 שלום אותו יציב, לשלום בעקבותיו יביא
 היה לא מעולם ואשר לו, זקוקים כה שאנו

קרוב. בה
ארה״ב וושינגטון, לוי, ויד 1

 השגת בוערות: בעיות שלוש כרגע יש
 ובעיית הכבושים, השטחים החזרת השלום,

הפליטים.
 כולן את שיפתור הסביר הפתרון לדעתי

 שם מצויים בסיני. פליטים יישוב הוא —
 המים שאלת את טובות, אדמות עם שטחים
 התפלת מתקני התקנת על־ידי לפתור אפשר
 לדברי זאת, לממן תסכים ואמריקה מי־ים.

ג׳ונסון.
 התנכרו הערביים שהשליטים מפני דוזקא

 ההיסטורית האפשרות לנו ניתנה — לפליטים
ב להחזיק בשעה ובה לחיי־כבוד, להחזירם

והוגנת. מכובדת בצורה אלה שטחים
טבריה ברנד, ב.

הדפוקים הלוחמים
לביתם. חזרו החיילים נסתיימה. המלחמה

 לאנשי־ הסתבר ההפתעה למרבית אולם
 גויי־ שלא העורף, אנשי בעוד כי המילואים

 ,אלה הרי מליאות, משכורות מקבלים סו,
מקופחים. יצאו — להלחם שיצאו

 והצבא חוצנו, את מהם ניער ביטוח־לאומי
 כיס ודמי לנשואים, משכורת־טימלית שילם

לרווקים.
 ביטוח־לאומי בעזרת הממשלה, חובת זוהי

 ובחו״ל, בארץ מהתרומות אפסית הפרשה או
 לאנשי־ המגיע להשלמת הסכום את למצוא

 שדווקא לכך הצדקה שום אין מילואים.
היו על כעונש מכספם, לשלם יצטרכו הם
 אלה שישלמו אז — כבר אם בקרבות. תם

גוייסו. שלא
חיפה שלגי, אורי

העסקנים מדינת
מקצו פירסומאים ששני השבוע קראתי

 התעמולה את עצמם על לקבל הציעו עיים
 ביותר, נחשלת היא שכיום הישראלית,

בל־ישוער. נזק למדינה הגורם דבר
כ — מצויין רעיון שזהו חושב אני

עיקרון:
בעלי־מקצוע, שולטים לא הזאת במדינה

העברית כירושלים חוסיין
 אדם ממנים כלומר, בעלי־זכויות. אלא

 בקיא שהוא מפני לא למשל, שר, להיות
אלא משהו, בו מבין בכלל או בנושא,

 פעיל שנה ארבעים לפני שהיה משום
מדי התוצאה: בלודז׳. בשומר־הצעיר מאד

 — בעלי־וחק עסקנים על־ידי מנוהלת נה
מדינאים. על־ידי ולא

כש — עכשיו במיוחד בולט הדבר
 צ.ה.ל של המזהירה למקצועיות בניגוד
 של והסחר־מכר האינסופי המלל בולט

המנהיגות.
 — ערב מדינות כל על לגבור הצלחנו

 של העסקונה על לגבור הצלחנו ולא
השלישית. העליה

תל־אביב גור, מוטי
ז חלום או אמת

 במעט ופתאום בירושלים, לטייל לי הלכתי
שהשתבצתי.

ל בסקרנות מתבונן כשהוא צעד, מולי
 לטעות שאין ומשופם נמוך־קומד, איש צדדים,

ירדן. מלך חוסיין בו:
 הייתי ולא זה, את מצלם הייתי לא אם

 — זה ברגע התמונה את לפני מחזיק
 את לכם שולח אני שחלמתי. חושב הייתי

באמת. היה שזה שתראו הצילום
תל-אביב בהן, עמי

 לא גנז זה אבל — חלום היה לא זה •
כמובן. חוסיין, היה
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