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אדום. דויד למגן מוקדשות
 יכול מד״א אין מדוע חקירתו תעלה אז

 נהג־אמבולנס של משכורת לעצמו להרשות
נוסף.

ירושלים ג., ח.
וההימנון ארון

 שר־ של המורמת הופעותיו על בתגובה
המו הימנון, חיברתי אלון, יגאל העבודה

החב־ כל בפי שר
ר׳ה:

הח ״שר־העבודה,
ל מתחזה אלון, בר

כשר־ביט־ אחרונה
ו־ כנס בכל / חון.
 נושא / אירוע, בבל

 נאומו את בהתמדה
 מצב על / הקבוע,

 נבול על המדינה,
 וכמובן / ביטחוני,

איש־פלמ״ח, לזכר
ש־ כיוון / האלמוני.

 קשרים יש לאלון
 ישראל עם / טובים

 בתואר הוא זוכה / שר־השידורים, גלילי,
 כס את לו מציעים ואף / מצביא״, ״לשעבר

 / יסודי דבר שכח תון־כדי־כך / הנשיא.
 יגאל / עממי; ספר בבית יודע, ילד שכל
 על הממונה / שר־העבודה, רק הוא אלון

אבטלה. ועל סיכסוכיס, ועל בטלנים,
גבעתיים זיו, אלי

כ״פראבדה" מכתב
 למנוע במטרה זה מכתב אליכם אני כותב
 חדש. כוח — העולם־הזה סיעת שם הכתמת

 אשר משמונה אחת חתימה בעיקבות וזאת
 נגד מיכתב־ההשמצה של בתחתיתו התפרסמו

ה העיתון בפראבדה, שפורסם מדינת־ישראל,
 מלחמת־ששת־ מאז למדינתנו העויין סובייטי
הימים.

 ארנפלד, דויד של לחתימתו היא כוונתי
מרכז־סיעתכם. חבר הוא לי שידוע כמה שעד

 שזו לי נדמה עצמו למיכתב בהתייחסי
 השמצות לפרסם ראשונה ממדרגה צביעות

סוב בעיתון דווקא המדינה, נגד בוטות כה
 ב־ המצוינות העובדות לנו. העויין ייטי

 השלטון על הוצאת־דיבה פשוט הן מיכתב
המשוחזקים. בשטחים אנו שנוקטים הרך

 הממשלה מדיניות על לחלוק כדי האם
 עובדות, לסלף הם צריכים השטחים בעניין

 יכול זה מיכתב עליהם? הטובה הביטוי כיד
 מדינות־ של בתעמולת־הכזבים מתחרה להיות

 הכוזבות ההאשמות הסובייטית. ורוסיה ערב
 לקו מתאימות במיכתב־ההשמצד, שהתפרסמו

 לא אך ורק״ח, ״מצפן״ של האנטי־ישראלי
העולם־וזזה. לקו

הרצליה איינשטיץ, מאיר
 על־ידי נדחו ארנפלד סר של דיעותיו •
 תנועת של האחרונה בוועידה המכריע הרוב

 אין הוועידה מאז חדש. כוח — הזה העולם
והנ התנועה מרכז כחבר מכהן ארנפלד מר

הלתה.

 הכרוז על החותמים עשרות בין הייתי
בפא מונד ללה השאר, בין דרכו, את שמצא

מדוע? במוסקבה. ולפראבדה ריס׳
 מדי־ נגד ״השמצה״ אינו זה כרוז כי (א)

״הש ממשלת־ישראל, נגד אף או נת־ישראל,
 הדברים קרו ואצלנו טענת־סרק, היא מצה״

 בכרוז: המפורטים
 הוצאו בתים, פוצצו

 גורשו צווי־ריתוק,
לגבול. מעבר אנשים
להת אפשר (ב)
 אם כמובן, ווכח,
 פאט־ לישראלי מותר
כבי ״לעשות ריוטי

בצו מלוכלכת״ סה
 ל־ גם שתגיע רה

ב תשובתי: חו״ל.
 בה שלנו, כמו ארץ

 הפארל־ האופוזיציה
 כל חסרה מנטרית

אף אין ובה כוח,
 השילטון על שיטיח אחד רציני יומי עיתון

 כדי בבית, לשתוק אסור — משמאל ביקורת
השכנים. אותנו ישמעו שלא
 — שלנו הכרוז נגד אחרת טענה (ג)
 לא ״הכרוז היא: — דומות פעולות ונגד
 הערבי הטרור נגד מילת־ביקורת אף הכיל

שופ בישראל תשובתי: בכלל.״ הערבים או
 כדי דיו, של טונות העיתונים יום כל כים

 חלק האוייב. של מעשי־הרשע את לתאר
 ממש, של מעשי־זוועה מתאר אף זה מחומר

סובלת. הנאורה הדעת שאין
שב־ שהצד כמה שמספר מי איפוא, יש,
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